
Okresny rirad Ziar nad Hronom
odbor starostlivosti o Životné prostredie

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
ís1o spisu: OIJ -ZH-O SZP -201 6 I 006 1 6 8 -R-00e

záznamu: 0027 40012016
Y Ziari nad Hronom dřa 09.08.2016

Číslo

ROZIJODNUTIE

okresny :iurad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktory je
podťa $ 5 ods. I zákona č. 52512003 Z, z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o znene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov v platnom zneni,
podťa $ 61 písm. a) zákona ě. 36412004 Z, z, o vodách v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len vodny'zákon) príslušnym orgánom štátnej vodnej správy apodťa $ 61 písm. c)
vodného zákona a $ 120 zákona ě. 5011976 Zb. o tnemnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebny zákon) špeciálnym stavebnym
radom, na zék|ade žiadosti a predloženych dokladov rozhodol takto:

Podloa $ 26 ods.4 vodného zákona vsrÍlade s $ 66 stavebného zákona a vslilade so
zákonom č,.71l|967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov

stavebníkovi:

uskutočnenie vodnej stavby:
v rámci stavby'
katastrálne uzemie:
na pozemku parcelné číslo:

povol'uje

Itg. Milan Kosmel', S|{P 713lI2, 966 81 Žarnovica
ICO: 17803331
Lapač tukov, kan alizačná prípojka
Prístavba kuchyne so zázemím k pivárni 

''U 
suseda66

Žiar nad Hronom
CKI{ 1I49lI20 zastavané plochy a nádvoria

1.

2.

A/ Pre uskutočnenie stavby sa určujrÍ tieto závázné podmienky:

Vodná stavba bude realizovaná podťa projektu, ktorimesiaci 0312016 vypracovala Ing.
Miroslava Pacalajová, M. Chrásteka 1|126, 965 0I Ziar nad Hronom. Prípadné rcleny
nesm byt'urobené bez predchádzajíceho povolenia špeciálneho stavebného uradu.
V zmysle $ 46 stavebného zákona projektant zodpovedá za správnosť, ťrplnosť
arca|izovateťnosť vypracovaného projektu. Stavba musí po cel;f čas ekonomicky
odÓvodnenej Životnosti vyhovovať základnym požiadavkám na stavby podťa $ 43d
stavebného zžkona.
Pri uskutočřovaní stavebn;fch prác je nutné dodržiavat, príslušné technické predpisy
tykajrice sa bezpečnosti práce a technickych zariadeni a dbať na ochranu zďravia aživota
osÓb na stavenisku.
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4. Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia $ 47 až 53

stavebného zákona ovšeobecných technických požiadavkách na výstavbu apríslušné
technické nonny.

5. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 31,I2.20I8,
6. Podmienky dotknutých orgánov a účastníkov konania z do|ožených vyjadrení a

stanovísk:
V priebehu rea|izácie stavby ako aj počas jej prevádzky dodržiavať ustanoveniazákona
ě.7912015 Z. z. o odpadoch a o Znene a doplnení niektoých zákonov.
odpady, ktoré vzniknú pri rea|izácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre

potreby investora.
NevyuŽiteliné odpady zrea|izácie stavby preukázateťne zneškodniť na riadenej skládke
odpadov.
S vzniknutým odpadom v lapači tukov nakladať v súlade so zákonom č.79120|5 Z. z. o
odpadoch aoznene adoplnení niektorých zákonov apreukénateťne ich zneškodniť

oprávnenou organizáciou.
V prípade vzniku nebezpečných odpadov nakladať s nimi v súlade so zákonom ě.

79l2O|5 Z. z. o odpadoch a o znene a doplnení niektorych zákonov apreukánateťne ich
likvidovať na riadenej skládke nebezpečného odpadu.

Ku kolaudácii stavby predložiť nÚvz na posúdenie návrh na vydanie závázného

stanoviska. '
V prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovednázavykonanie prác alebo

ná|ezcapovinný tento ihneď nahlásiť KPU Banská Bystrica.
Pre odber kontrolných vzoriek v kontrolnej šachte vytvoriť vodný skok min. 10 cm.

Podmienky pre napojenie na verejnú kanalizáciu:
priame napojenie potrubia kana|izačnej prípojky na potrubie verejnej kanalizácie
vykonajú zamestnanci prevádzky kanalizácií StVPS a.s. B. Bystrica, prevádzka
Žiar nadHronom nazáklade dohody o vykonaní prác,

uzatvorenie zmluvy na vypúšťanie odpadových vód so stanovením limitov.
Dodržiavať všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií (SEK).
Existujúce zaiadenia SEK sú chránené ochranným pásmom, dodržiavať ustanovenia $ 65

zák, č.35Il20|| Z. z..
Stavebník je povinný v prípade zistenia kolízie zétmetu _ stavby so SEK, alebo že
zasahuje do ochranného pásma SEK vyzvať spol. Slovak Telekom, a.s. n stanovenie
konkrétnych podmienky ochrany alebo preloženia SEK'
Do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby _ zodpovedný
projektant.
V mysle $ 66 zík. č.35Il20tI Z. z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekom.

vedení.
Zemnépráce uskutočňovať počas platnosti vyjadrenia Slovak Telekom, a.s..

o vytýčenie polohy SEK poŽiadať Slovak Telekom, a.s..

Pred začatim prác poŽiadať správcov inžinierskych sietí o ich výýčenie v teréne.

Stavbu rea|izovať v zmysle platnych zákonov, noriem STN a predpisov.
7. Zhotoviteťom stavby bude spoloěnosť ŠRLIGR s.Í.o.' A. Sládkovíč,a 820125, 966 81

Žamovica, tČo: 48163279, Zhotovitel' zabezpeěí odborné vedenie uskutočňovania
stavby.

8. Stavebník je povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy zaěatie stavby do 15 dní.
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B/ Techniclcý popis:

odpadové vody zkuchyne sú tukovou kana|izáciou zaústené do lapača tukov typ KL LTl
s prietokom l l/s (200 jedál denne). Za lapačom tukov sa osadí rcvíznakana|izačná šachta KŠ
(pre odber vzorky). Do KŠ budú vonkajšou kanalizáciou zaústené mimo |apač,a tukov
splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadeti (WC, sprchový kút) z prístavby. od KŠ
budú splaškové odpadové vody apreěistené odpadové vody z|apača tukov spoločne
odvádzané kanalizaěnou prípojkou DN 160 di. 2,5 mdo verejnej kana|izácie.

C/ Majetko.právne lysporiadanie:

Vodná stavba sa bude rea|izovať v katastrálnom území Žiar nad Hronom na pozemku
parcelné číslo CKN II49|I20. Pozemok CKN 1I49l120 je evidovaný na LV ě. 3262 ako
zastavané plochy a nádvoria a jeho vlastníkom je stavebník. LV č,. 3262 bolo zriadené vecné
bremeno v prospech: StVS a. s. Banská Bystrica (umiestnenie verejného vodovodu a verejnej
kanalízácia právo prístupu na pozemok za úěelom zabezpeěenia pteváďzky aúdržby,
odstraňovania poruch, rekonštrukcii), Slovenská sporitefňa, a.S' Bratislava. Uvedené
skutočnosti stavebník dokaza| výpismi z katastra nehnuteťností okresného úradu Žiat nad
Hronom, katastrálny odbor'

Mesto Žiar nad' Hronom, ako príslušný stavebný úrad rozhodnutím č. s. 174112016
0:|468212016 m 4.5.2016, právoplatné dňom 10.6.2016, uvedenú vodnú stavbu umiestnilo a
listom ě. 228312016 z6.5.2016 súhlasilo svydanínr stavebného povolenia špeciálnym
stavebným úradom na uvedenú vodnú stavbu.

Dl Všeobecné ustanovenia:

Toto rozhodnutie podťa $ 26 ods. 4 vodného zákonaje súěasne stavebným povolením
podťa $ 66 a $ 120 ods. 2 stavebného zákona,
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezaěne do troch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnost'.

3. S realizáciou stavby sa móže zaěď po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Po ukoněeni rea|izácie vodnej stavby investor požíada orgán štátnej vodnej správy

o povolenie na jej uvedenie do prevádzky.

Povolenie sa vztoahuje na uskutočnenie vodnej stavby
,,Lapač tukov, kanalizačná prípojka.. v rámci stavby

,,Prístavba kuchyne so zázemím k pivárni ,,U suseda.... v k. ú. Žiar nad Hronom.

odÓvodnenie:

Stavebník Ing. Milan Kosme|, SNP 713112,966 81 Žarnovica,IČo: tzso3331 listom
doručenym dŤr- 2.5.20|6 požiadal okresn;f urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti
o Životné prostredie o vydanie stavebného povolenia podťa $ 66 stavebného ziíkona v srilade s

$ 26 vodného zákona na uskutočnenie vodnej stavby ,,Lapač tukov, kana|izačná prípojka,,
rea|izovan v riímci stavby,,Prístavba kuchyne so zázemím k pivárni ,,lJ Susedďooo.

1.

2.
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okresný iradŽiar nad Hronom preskúmal predloženú žiadosť a skonštatoval,že nie je
moŽné v danej veci rozhodnúť. orgán štátnej vodnej správy listom č. s. oU-ZH-osZP-
20161006168-004, č. z, 0011784812016 z16.5.20|6 vyzva| stavebníka na odstránenie
nedostatkov arozhoďnutím č. s. oU-ZH-oSZP-2016l006l68-R.005, ě. z. 0017852120|6
z|6.5.2016 konanie prerušil podťa $ 29 ods. I zákona o správnom konaní. Dřn 14.6.2016
boli nedostatky podania odstránené.

okresný trad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný
orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný urad, vzhÍadom na veťký počet
účastníkov konania v súlade s $ 61 stavebného zikona a $ 73 ods. 4 vodného zikona listom č.
oU-ZH-oSZP-20|6l006168-007 č' z. 0021520/2016 z |6.6.20|6 oznámil zaěatie stavebného
konania o povolení orgánu štátnej vodnej správy na rca|izáciu uvedenej vodnej stavby
verejnou vyhláškou a upustil od ústneho pojednávania. Dňa 22,7,2015 bolo na tunajší úrad
doručené ozniímenie o zverejnení oznánenia o začatí konania v uvedenej veci. V ziákonom
stanovenej lehote neboli podané písomné námietky.

K vydaniu stavebného povolenia bolo doložené:
potvrdenie o úhrade správneho poplatku podl'a zěů<ona ě. I45l|995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších platných právnych predpisov vo výške 50'00 €;
projekt stavby. v dvoch vyhotoveniach,
kópia katastřálnej mapy, vý-pis z listu vlastníctva č.3262;
závazné stanovisko Mesta Žiar nad Hronom, stavebný urad číslo 228312016 z 6,5.2016;

rozhodnutie Mesta Žiar nad Hronom č' s. t74Il20I6 0:1468212016 z4.5.2016.
právoplatné dňom 10.6,2016'
vyjadrenie: oÚ Žiar nad Hronom, odbor SoŽP, úsek ŠVS č,. oU-ZH-osZP.2O|6l0O4729
2L4.2016,
vy'jadrenie: oÚ Žiar nad Hronom, odbor SoŽP, úsek ŠsoH č. oU-ZH-osZP-
201 6 I 0047 80 z 5 .4.201 6,

vy'jadrenie StVPS, a.s. B. Bystrica zn. ZC7l|0912016 z7.4.2016, Veolia Energia Žiar nad
Hronom' s.r.o. č. 39l20I6lsá z30.3.2016; SSE.Distribúcia a.s. Ži|ina zn. 4600023232
z4.4.2016, Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 66||606983 z15.3,2016, upc broadband
Slovakia s.r'o. Bratislava zn. 511604|2 zI,4.2016, Technické služby Ziar nad Hronom,
s.f.o. Žiar nad Hronom, SPP.Distribúcia' a.S. Bratislava č. TDl4I4lZvlBal2OI6
z I8.3.2016. Michlovský s.r.o. Úc g. Bystrica č. B8-067012016 z 5.4.2016,
závázné stanovisko nÚvz v Žiaú nad Hronom' reg. hygienik č. H12OI61OO6|3-2
26.4.2016.
stanovisko oR HaZZ v ZH ě. OP.HZ-ZH| -239 -002 l20 | 6 z 4 .4.20 I 6,

závazné stanovisko KPÚ B. Bystrica ě. KPUBB-20I61870O-2123179I}/AP., RUS
24.4.2016,
doklad o doručení oznámenia verei nou vyhláškou.

organ štátnej vodnej správy, ktorý je špeciálnym stavebným úradom, v uskutočnenom
konaní preskúmal predloženú žiadost' o požadované povolenie z hťadísk uvedených v
ustanoveniach $ 62 stavebného zžkona a zisti|, Že uskutoěnením (ani užívaním) stavby
nebudú ohrozené záujmy spoloěnosti alebo neprimerane obmedzené ěi ohrozené práva a
oprávnené záqmy úěastníkov konania. V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené
námietky účastníkov stavebného konania. Vzhťadom na uvedené rozhodol orgán štátnej

vodnej správy tak' akoje uvedené vo výrokovej ěasti tohto rozhodnutia.
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Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má úěastník konania podl'a $ 53 zak. č,71l|96] Zb,
o správnom konaní v znení neskorších predpisov právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doruěenia na okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné
prostredie. Toto rozhodnutie sa v zmysle $ 73 ods. 8 vodného zákona v súlade s $ 69 ods. 2
stavebného zékona doručuje formou verejnej vyhlášky tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli
mesta Žiar nad Hronom a na webovej stránke mesta Žiar nad'Hronom počas 15-tich dní. Toto
zverejnenie oznámi mesto Žiar nad Hronom občanom obvyklým spósobom. Posledný deň
zverejnenia tohto rozhodnutia na uradnej tabuli mesta je dňom doručenia. Po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov m6že toto rozhodnutie preskúmať súd v zmysle
občianskeho súdneho poriadku.

keš

Zvesené dřa ..................................

odtlačok pečiatky, pďpis

Doručí sa:

1. Ing. Milan Kosmeť, SNP 713112,966 81Žamovica
2. SIVS a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 0I Banská Bystrica
3. Slovenská sporitel'řa' a.s. Bratislava, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
4. {,ng. Miroslava Pacalajová, M. Chrásteka 7|126,965 01 Žiat naďHronom _ projektant
5. Šertca s.r.o.' A. Sládkoviěa820l25,966 81 Žarnovica_ zhotoviteť stavby
6. Mesto Žiar nadHronom' Ul. Š. Moysesa 46,965 |9 Žiar nad Hronom
7. Mesto Žiar nad, Hronom, u. Š. Moy..,u 46, 965 19 Žiar nad Hronom _ (oznámené

verejnou vyhláškou riěastníkom konania, ktorí nie sri správnemu orgánu známi a ktorych
ptáva a právom chrránené záqmy mÓžu byt' stavbou dotknuté)
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Na vedomie:

8. nÚvz v Žiari nad Hronom, Reg. hygienik, Cyrila aMetoda 357123,965 01 Žiar nad,
Hronom

9, okresné riaditeťstvo HaZZv Žiarinad Hronom, Ul. SNP I27,965 O| Žiarnad Hronom
10. StVPS a.s. Bans|á Bystrica, Partizánskacesta 5, 974 01Banská Bystrica
l 1. Veolia Energia Žiar nad' Hronom, s. r. o..' A. Dubček a 1513/55, gós ot Žiar nadHronom
12. SSE _ Distribúcia, a.s', Ulica republiky č. 5, 010 q Ž:írina
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkal ská28,8I7 62 Bratislava
14. oU Žiar nad, Hronom, odbor starostlivosti o Žti, orgán odpadového hospodarstva,

Niímestie Matice slovenskej 8,965 O| Žiarnad Hronom


