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Vec
o známe n ie ozaěativodoprávneho stavebného konaniaverejnouvyhláškoupodťa $ 6l

ods. 4 zéi<ona ě. 5011976 Zb. orizemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

právnych predpisov s ním srivisiacich (ďalej lěn stavebnf zakon) a v srilade s $ 73 ods. 4 zákona

ě.36412004 Z. z. ovodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len vodny zákon) vo

veci povolenia na reaIizáciu vodnej stavby a pozvanie na tistne pojednávanie spojené

s miestnym zisťovaním

Peter Tibensk;f, Bernolákova 739169 Ze|eneč, zastripeny Danielou Balalovou, Štefánikovo

námestie 28l3O,967 O| Kremnica, požiadal listom doručenlm día23. novembra 2016 okresn)f

i,,ua ží* 
"uá 

Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie stavebného

rozhodnutia na vodné stavby,,So Vodovod.. a,,So Splašková Kanalizáciď,, ktoré sa majri

reaiízovať v rámci stavby ,,IĚV B*,ká cesta, Kremnica, inŽinierske siete.. na parcelách CK.ry

229511(EKN 1470, t+iSit, 147512, 147513'a261OlI), CKN 205413, 205414, 205415, 205416'

ZO54l7, Z054lg, zO54lI0, 2054111, 2054112, 2054i13, 205312, 205313, 2053112' 2Q53lI3'

2O53lI4 a2O53lI5 v k.ti. Kremnica. Investorom stavby je Peter Tibens(f, Bernolákova 739169

Ze|eneě.Projektovri dokumentáciu vypracoval Ing. Martin Bejda v mesiaci apri|2016.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh vďovodu, .kloy',}"de napojeny na

jestvujricu verejnri uoaouoa,,,i sieť ( dížky sgi,o m) anávrh kanalizácie 1dizka stoky S1 - 166,0

m a dlžka stoky 52 . 160,0 m)' ktorá riešiodvedenie splaškovfch odpadovych vÓd z nawhovanej

zástavbydo jestvujricejverejnejkalalízácie.
Sričasťou Žiadosti boli lnÍpisy z listov vlastníctva č,. 2825 a 3155 zo dŤn 23'8.20]16, č,. 1926

zo d a 14.9.2016, č. 3156, 2847 a1388 zo dťla 9.9.2016, kÓpia katastrálnej mapy zo dŤta

6.7.2016, kÓpia zmapy určeného operátu zo dia.9.9.2O|6, identiťrkácia parciel zo dňla

13.9.2016, správny pápru.or. vhodnoje 100 e, projektová dokumentácia, vyjadrenie mesta
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Kremnica č. oSMIv{/20|610|357 zo dňa 30.8.2016 krealizácii stavby, územné rozhodnutie č.

Výst. 2016lot344 zo dňa g.tI.20I6, vyjadrenia StVPS, a.s. Banská pYstrica č. TPc l09ll20t6,
zc7l242l20|6 zo dta t4.7.2016, vyjadrenia okresného uradu Žiat nad Hronom, odboru

starostlivosti o životré prostredie e. oÚ-zll.oszP.20|6/O0g569.a2 zo dňa 12.8.20|6 _ ŠVS, č.

oU.ZH-osZP.20I6loo8827 zo dňa 2.8.2arc _ oH, závánÉ stanovisko RUVZ vŽiarí nad

Hronom č,. w2)|6l01308-2 zo dňa 2g.7.2}t6, stanovisko oFtHaZZ vŽian nad Hronom ě.

)RIIL.ZH|-507-002|20|6 zo dřn 22,8.20|6, záviiné stanovisko okresného uradu Žiat nad

Hronom, pozemkového alesného odboru ě. oU-ZH-PLo-20l6/0l0869 zo dř:a 5.10.2016'

závťtzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-20I6||7893-

2|62040]RIJS zo dňa iz.g.zorc, súhlas Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku,

Detašovaného pracoviska Stred, Čsa 7, g74 31 Banská Bystrica, závázlé stanovisko

obvodného banikeno uradu Banská Bystrica é. |30L-2192l20I6 zo dňa 22.7.20|6, vyjadrenie

KBS, s.r.o., J. Horvátha 889/8, 967 0í Kremnica, vyjadrenie sPP - distribúcia, Mlynské nivy

44lb,825 1l Bratislava ě. TD/1307lZvlBal20|6 
^ 

dřn 26.8.2016 kúzemnému konaniu'

vyjadrenie SsE - ai'i'iuu.iu, &.S.o Ži|ina č.4600026406 zo dňa 3.8.2016, vyjadrenie Rudných

Baní, š.p. č. owo-1058/2016 zo día 4.10.2016, vyjadrenie Energotel, a.s., pre1ádzka Ži\ina'

Jana Milca 44, o|o ói Žitinu č. ETA4M16182I ,dř,a |4.7,2016, vyjadrenie Michlovský s.r.o.

;}*'ú.B'strica,o. BB-|572lzOt6 zo dřn25.7.2016 (s platnosťou do 25.t.2017), vyjadrenie

Slovak Telekom, a.s., Bajkďská cesta 28,81.7 62 Bratislava č:.661t62I674 zo dřla 12.8.2016 (s

platrrosťou do 12.2.2017), plnámoc pÍe Danielu Balalovú zo dia27 .6.201'6, zoznarrL stavebných

pozemkov, ,,^*, p*óáfných čísiól susedných pozemkov s uvedením adries ich vlastníkov'

súhlas vlastníkov pozemkov Mgr. Romana váto.'iea a Bohuša Valoviěa. Stavba sa bude podl'a

predloženej Žiadosti rca|ízovať dodávateťsky a dodávatel' stavby bude vybrďý výberov1ým

konaním.

Špeciá1ny stavebný urad preskúmal predloŽene podkladové materiály a zistil, že na zák|ade

p,.aíJ*ycrr poakraoov nie je moŽné konať. Koňanie bolo roáodnutím č. oU.ZH.osZP.

20|6t0t33g2 zo dřla t4.|2.2o16 prerušené astavebník bol vzmysle výzY č oU-ZH.osZP.

2u6la]3g2 zo dřw 14.12.20|6 poŽiadarý o predloženie potrebných poý.kla|ov. Podanie bolo

ffiíffi;*-ňň. pru 20,12.2016 botá dorueená nájomná zmluva; dňa 10.1'.20|7 územné

roďrodnutie č. Výst.2o|6l0t344 zo dňa 9.1|.20|6 (pravoplatné an9t 20.|2.2016), závázrÉ

stanovisko mesta Kremnica č. Výst. 20|610|626 ,ó dna 20.|2.2016 a stanovisko SPP .

distribúcia, a.s. č. TD/NS/olg3l20|6lBazo dňa ||.t2.20|6 pre stavebné konanie; dřta24.2.20t7

bola tunajšiemu úradu doručená zmlwa ouzatvoreni budricej zmluvy 
-o.zriadení 

vecného

bremena na stavuul uý3ua..ni. tvtichlovsky s.r.o. Banská Býstrica č. !B-048tl20|7; dřn

|.3.20|7 vy,jadrenie SlovaÍ< Telecom, a.s. Bratíslavač:.66tt705252 zo dňa 23.2.20t7.

Realizácia stavby bude vykoil' Jodávateťsky. Zhotovitel' diela sa vyberie v zmysle

zěkonao verej nom obstarávaní.

Dňom podania Žiadosti bo|o zaěaté konanie.

okresný irad Žiarnad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktoý je podťa $ 5

ods. l zikona 57512003 Z.z. ostetn.:-'tu'oJň""sti o Životne próstr9.die.a o 
''nene 

a doplnení

niektoých zákonov, zákona NR !ďč. 180/2013 Z.z. oorganizácii miestnej štátnej správy

a o zÍnene a doplneď niektoých 
",áko,,o.'n 

a $ 61 zákona e.1e+tzoo4 Z. z. o vodách v zneni

neskoršíchpredpisov orgánom štatnej vodnej"spráyv apodťa $ l2o stavebného zékona a $ 6l

písm. c) vodného 
"ar.onňp.ciá1nym 

staveuný úiadom, v súlade s $ 18 ods. 3 zákonač.7ll|967



Zb. o správnom konaní v platnom zneni, oanamuje zaěatie vodoprávneho konania a súčasne

nariaďúje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zistbvaním na deň

10. apríla 20|7 o 9.00 hod. (v pondelok)

so stretnutím na oktesnom urade Žiar tnd Hronomo odbore starostlivosti o životrré prostredie,

Námestie Matice slovenskej ě.8,2, poschodie, č.d. 49.

Na ústnom pojednávaní je nutná účasť štatutámeho zástupcu. Podťa $ 17 zákona ě.7tlI967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov, účastníci konaniq ich zákonní

zástupcovia a opatrovníci sa móžu dať zastupovať advokátom alebo iným zastupcom, ktorého si

zvolii, Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgrínov alebo prostredníctvom svojho

zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukizať písomným plnomocenstvom alebo

plnomocenstvom vyhláseným do ápisnice.
Nakoťko ide o líniovú stavbu s velkým počtom účastníkom konania a uradu nie sú znáni

všetci účashíci konania, ktorí majú ureiiy ,žtankprejednávanej veci aorgán oich existencii

vie, ale nepozná ich mená, toto oznámenie o zaóatí konania bude doručené verejnou vyhláškou

poáru $ 26 zěkoná ě,7111967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších právnych predpisov a

vsúlades $ 73 ods.4a5 vodnéhozákonaa$ 61 ods.4stavebného zál<ana.

Namiětky, ktoré nebudú oznámené najneskór na ústnom pojednávaní, nemožno brď na

zteteÍ. oo poanaaov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade, a to počas uradných

hodín.

Doruěuje sa
podťa rozdeťovníka
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Toto oznámenie bude v srilade s $ 73 ods. 4 a 5 vodného zatdffidoruěené formou verejnej

vyhlašky. Podťa $ 73 ods. 5 vodného zákona musí byť oznámenie o začati vodoprávneho
- -t-^ ^ --,-x^^-^

konania uyu.,.nď
jnené inym spÓsobom v mieste obvykly ilade s $ 26 ods. 2 zákona č. 7IlL967 Zb

zverejnené infm sp sobom v mieste obvyKlym v sruaoe s s Zo ous. Z Z.trllull.

o,pr.á*o* *ní u 
"*ni 

ne skorš ích predpi sov. Mesto Kremni:i'pl 
:i*:..^ Ťa::':"j:'::T:;;ffiffi 'i termín vyvesenia oznámenia na uradnej tabuli, a termín jeho zvesenia

z uraďnej tabule.

Zvesené dřa ......... o.. . ..... t...............Vyvesené dĎa ..t.!.........o.! o...o.......

"odtlačok pečiatky, podpis



znitmenie o začatí konarria sa doručuje..so žiadosťou o esenie na radnE tabuli:

Mesto rrerrrnica, Štefánikovo námestie IlI,967 0I Kremnica

Rozdeťovník
1. P.t". Tibensk1f, Bernolákova739l69,9|9 2t ZeLeneč

2. Daniela Balďova Štefanikovo námestie 28130,967 0| Kremnica

3. Mesto Kremnica, Štefanikovo námestie |l7,967 01 Kremnica

4.Rudnébane,š.p.,Havranské|1,97432BanskáBystrica
5. Roman Vďoviě, Dechtice 630, 919 53 Dechtice

6. Bohuš Valoviě, Dechtice 630, 919 53 Dechtice

7. Mgr. Šebesta Andrej, Kpt. Nálepku 45, 920 0I Hlohovec

8. m!. uanin Bejda, ge*olakoua71,919 2t ZeLeneě - projektant

g. Ministerstvo obrany SR, Agerrtura správy majetku, Detaíované pracovisko Stred, ČSR 7,

974 3| Banská Bystrica
10. IkajskÝ pamiatkovf urad Banská Bystric4 Lazovná.uli ca8,975 65 Banská Bystrica

1l. obvodnf banst<f urad Banská Bystrica, Ulica 9. mája2,975 90 Banská Bystrica

12. oRHasičskéhpiazáchtanrteno "LoÁu,i;,a;-naďH.no*, 
Ul. sNP |27,9650|Ž|unnad

Hronom
r:. iiiivŽ., ziu,;,nad Hronom, Cyrila a Metoda 357123,965 01 Žiat naďHronom

i;: 6kÁi GÁztinad Hronom, odbor starostlivosti o životné pr.ostedie---organ

"Jpfi";erro 
rrospoa.áry1v_u, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 0| Žíar nad Hronom

15. okresnf traai{ar,,J H'onom, odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej č.8' 965

al Žiat nad Hronom
16. ol#;}'.*"Jzi* nad Hronom, odbor pozemkorn.f a lesn;f, Nám. Matice slovenskej č.8,965

a| Ž\at nad Hronom
17. ssE - distribrici;;;.; ŽfinuPri Rajčianke292718,0|0 47 ŽI1ina

18. Energotel, a.s., Jana Milca 44, 010 01 Zilina
19. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 8I7 62 Bratislava

20. SPP - distribticiu, u..., Miynské Nivy 44lb,825 t9 Bratislava 26

21. stvPs, a.s., Barrská liystrica, Partiaánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

22. orunge Slovensko, u. s., J. go'o v oy a 22, 97 4 01 Banská Bystrica

23. ostatní ěastníci konania verejnou vyhláškou


