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-2020/001704-00007- ZA 26 A-20
Vybavuje: Ing. Ivana Labudíková

Považská Bystrica 2. marca 2020

ROZHODNUTIE

Obec Stupné, zastúpená starostom obce, IČO 00591611 podala dňa 14. januára 2020 na
tunajšom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť líniovej vodnej stavby „Vodovod Stupné - Rad 1-1, 1-2, 2-2, 4 a 4-2,“ pre ktorú pre ktoré bolo vydané stavebné
vodoprávne povolenie Okresným úradom Považská Bystrica, odborom životného prostredia dňa
15. januára 1998 pod č. ŽP 2218/97 FO1 a ktoré bolo zmenené rozhodnutím Okresného úradu
Považská Bystrica, odbor životného prostredia
dňa 9. decembra 1999 pod č. ŽP
99/1514/FO1/Ben, rozhodnutím Okresného úradu v Považskej Bystrici, odbor životného
prostredia dňa 13. júna 2003 pod č. ŽP 2003/0023/FO1-V-20/Ben, rozhodnutím Obvodného
úradu životného prostredia v Považskej Bystrici zo dňa 13. decembra 2006 pod č. j. OU ŽP2006/001415/00003 BB1 A-10, rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia
v Považskej Bystrici zo dňa 19. januára 2011 č. j. OU ŽP-2011/00038-00003 BB1 A-20,
rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici zo dňa 02. marca 2013
pod č. j. OU ŽP-2013/00480-00002 BB1 A-20, rozhodnutím Okresného úradu Považská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 6. októbra 2015 pod č. OU-PB-OSŽP2015/009625-2/ZB1 A-20 a rozhodnutím Okresného úradu Považská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie zo dňa 8. januára 2019 pod č. OU-PB-OSŽP-2019/001151-2
ZB1 A-20. Podanie bolo doplnené dňa 28. februára 2020.
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
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povoľuje užívanie vodnej stavby
časť objektu

Vodovod Stupné
Rad 1-1, 1-2, 2-2, 4 a 4-2 v Stupnom
na pozemkoch:
Rad 1-1 je umiestnený na pozemku KN-E parc. č. 449/2 (KN-C parc. č. 681, 682) v k. ú.
Stupné.
Rad 1-2 je umiestnený na pozemku KN-E parc. č. 346/2 (KN-C parc. č. 686) v k. ú. Stupné.
Rad 2-2 je umiestnený na pozemkoch KN-C parc. č. 799/1, 805 a 807/1 v k. ú. Stupné a na
pozemkoch KN-E parc. č. 234 (KN-C parc. č. 671/3), 235 (KN-C parc. č. 671/3), 239 (KN-C
parc. č. 671/3, 801/1), 240 (KN-C parc. č. 820/1) a 242 (KN-C parc. č. 820/1) v k. ú. Stupné.
Rad 4 je umiestnený na pozemkoch KN-E parc. č. 478/1 (KN-C parc. č. 875/1), 478/2 (KN-C
parc. č. 878/1), 510 (KN-C parc. č. 878/1) a 512/2 (KN-C parc. č. 654/2) v k. ú. Stupné.
Rad 4-2 je umiestnený na pozemkoch KN-C parc. č. 455, 456 a 459/1 v k. ú. Stupné.
Popis stavby:
Rad 1-1
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 2 ks,
Rad 1-2
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 1 ks,
Rad 2-2
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 2 ks,
Rad 4
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 2 ks,
Rad 4-2
 potrubie z rúr HDPE d 110x6,6 PE 100 o celkovej dĺžke
 požiarny hydrant podzemný DN 80 v počte 1 ks.

160,74 m,
77,04 m,
70,96 m,
74,74 m,
75,01 m,

Účel stavby:


stavba bude slúžiť na zásobovanie obyvateľov obce Stupné pitnou vodou.

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.
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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.
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 14. januára 2020 podala Obec Stupné, zastúpená starostom obce, IČO 00591611 na
tunajšom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť líniovej vodnej stavby –
časť objektu „Vodovod Stupné - Rad 1-1, 1-2, 2-2, 4 a 4-2“ v Stupnom. Podanie bolo doplnené
dňa 28. februára 2020.
Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné vodoprávne povolenie Okresným úradom
Považská Bystrica, odborom životného prostredia dňa 15. januára 1998 pod č. ŽP 2218/97 FO1
a ktoré bolo zmenené rozhodnutím Okresného úradu Považská Bystrica, odbor životného
prostredia dňa 9. decembra 1999 pod č. ŽP 99/1514/FO1/Ben, rozhodnutím Okresného úradu v
Považskej Bystrici, odbor životného prostredia dňa 13. júna 2003 pod č. ŽP 2003/0023/FO1-V20/Ben, rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici zo dňa 13.
decembra 2006 pod č. j. OU ŽP-2006/001415/00003 BB1 A-10, rozhodnutím Obvodného úradu
životného prostredia v Považskej Bystrici zo dňa 19. januára 2011 č. j. OU ŽP-2011/0003800003 BB1 A-20, rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici zo
dňa 02. marca 2013 pod č. j. OU ŽP-2013/00480-00002 BB1 A-20, rozhodnutím Okresného
úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 6. októbra 2015 pod č.
OU-PB-OSŽP-2015/009625-2/ZB1 A-20 a rozhodnutím Okresného úradu Považská Bystrica,
odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 8. januára 2019 pod č. OU-PB-OSŽP2019/001151-2 ZB1 A-20.
Tunajší vodoprávny orgán oznámil začatie kolaudačného konania oznámením zo dňa
17. januára 2020 pod č. j. OU-PB-OSZP-2020/001704-00002 ZB1 A-20 a preskúmal návrh pri
ústnom pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 18. februára 2020.
Predmetom kolaudácie je časť objektu „Vodovod Stupné, konkrétne Rad 1-1, 1-2, 2-2, 4 a 42“ v Stupnom..
Na pojednávaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie
overenej v stavebnom konaní. Užívaním stavieb nebude ohrozený život, zdravie osôb ani životné
prostredie.
Navrhovateľ predložil Zápis o odovzdaní a prebratí stavby, Záverečnú správu o priebehu
realizácie akcie „Vodovod Stupné“ certifikáty a vyhlásenia zhody k použitým materiálom, kópiu
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stavebného denníka, doklady o realizátorovi stavby, záznam o vykonaní kontroly na dodávku
vody na hasenie požiarov, zápisy o tlakovej skúške potrubia, protokol o skúške pitnej vody č.
6710/2019 a 6711/2019, porealizačné zameranie stavby, vyjadrenie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva, vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru
v Považskej Bystrici 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 sa v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
nevyrubuje.

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 Obce Stupné.
Doručí sa podľa rozdeľovníka.

Ing. Daniela Benčová
poverená vedením odboru

Rozdeľovník :
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Obec Stupné, zastúpená starostom obce, 018 12 Brvnište
Ostatným známym účastníkom konania sa doručuje verejnou vyhláškou.
Na vedomie:
Dotknuté orgány:
1. Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
2. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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4. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80
Piešťany
6. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa stredného
Váhu I, č. budovy 1/07, 020 71 Nimnica
7. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
8. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská
Bystrica
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Slovenských partizánov 1130/50, 017 01
Pov. Bystrica
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