
oKRESNÝ
Únno
Žlnn NAD HRoNoM odbor starost|ivosti o Žlvotné prostredie

Námestie Matice s|ovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo spisu oIJ-ZH-}1ZP-2OI71OOO294-B v Žiarinad Hronom dŤr- 28.03.2017
Čislo zénnamu: 000 l 059 8 l20I7
(spis v roku 2016 evidovanf pod číslom OU-ZH-OSZP-20|61005453)

VEREil{Á vYHLÁŠra'

ROZHODNIJTItr

okresny ilrad Ziar nad Hronom' odbor starostlivosti o životné prostredie, ktor;f je podťa $
1 ods. 1 písm. c) a $ 5 ods. I zékonač.52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR
SR č. I80l20I3 Z.z. oorganizácii miestnej štátnej správy aozmene adoplnení niektorych
zákonov a $ 61 zákona č. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zékorra SNR č. 372l|990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom zneni (ďalej len vodn;f zákon) orgánom
štátnej vodnej správy a v zmysle $ 61 písm. c) vodného zžkona a $ 120 zákona č:. 5011976 Zb. o
zemnom planoraní a stavebnom poriadku v zneni neskorších zmien (ďalej len stavebn;f zákon)

špeciálnym stavebfijm radom' v srilade so ziíkonom č.7111967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších prármych predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní), na zák|ade žiadosti
stavebníkov Rajmunda Modrianskeho a Martiny Modrianskej, Lriěky ě' 93, 967 0I Kremnica,
vykonaného konania a predloŽen1fch dokladov podťa $ 88a odsek 4 v spojení s $ 66 stavebného
zákonaa v srilade s $ 26 ods. 4 vodného zákona

vydáva

pre stavebníkov: Rajmund Modriansky a Martina Modrianska, Lričky č.93,967 0I Kremnica

dodatočné povolenie stavby

,'Prekrytie telesa potoka.. . prekrytia časti koryta Lučanského potoka v rkm 2,800-2,860
zrea|izovartého na pozemkoch parcelné ěíslo CKN 489, ktoré sri identifikované ako časti parciel
EKN 264312, 2643l|, 2644, 425712 a2696 a CKN |4717 v katastrálnom ťtzemí Lričky, podťa
projektovej dokumentácie overenej v konaní o dodatočnom povolení stavby, ktoru vypracoval
Dušan Václav, Čsl tg+tz3, 967 01 Kremnica v mesiaci september 2015.

A. Pre dokončenie stavby sa určuiri tieto závázné podmienky:

l. Stavba je rozostavaná. Na šírku potoka s v šalovaní uloŽené po 3 ks USB dosky x 1,35 m,
ěo je pochÓdzna šírka cca4,O5 m. Na aízm potoka je v šalovaní uloženfch 24 ks USB dosiek
x 2,60 m * 0'5 m USB dosky, čo je celková dlžka 62,9 m. Zrealizované šalovacie práce sťr

ohraničené od pravého brehu' potoka existujricim betÓnovfm opornym m rom, v ktorom je
osadené oplotenie (kovové stípiky apletivo), na ktory ďalej nadvázujev dízke cca 6 m po
pravom brehu potoka zaša|ovany zák|ad, sěasti vybetÓnovany, vystuŽenie roxormi a kari
rohožami. Pozdlž ťavého brehu potoka je v celej dlžke šalovania vyhotoveny betÓnovy
základ, vystuženie roxormi a kari rohoŽami v šírke cca 0,5 m.



2.

Stavba bude dokončená podťa dokumentácie overenej vkonaní o dodatoěnom povolení
stavby. Projektovri dokumentáciu vypracoval Dušan Václav, Čsn p+tz3,967 01 Kremnica
v mesiaci september 2015. Sríčasťou projektovej dokumentácie je Static\f posudok stavby
a Posridenie kapacity koryta L čanského potoka na prietok 100-ročnej vody.
V prípade, že pri real'izácli stavby bude potrebné uskutočniť vyrub drevín, resp. v'.irub krovín
rastricich mimo lesa a mimo brehového porastu je potrebné požiadať o vydanie srihlasu na
vfrub drevín (krovín) podťa $ 47 zékona o ochrane prírody a krajiny obec Lričky. Vyrub
drevín (krovín) je potrebné minimalizovať a všetky práce srivisiace s qfrubom realizovať
mimo vegetačného obdobia (oktÓber _ marec).
Vybudované prekrytie nebude zasypané zeminou.
Vykonávať ridrŽbu prekryia toku Lučansky potok na vlastné náklady.
Pri poškodení opevnenia profilu prekrytej ěasti vodného toku povodřovymi prietokmi'
prípadne pri upchatí proÍilu pri tychto prietokoch bude stavebník v plnej miere zodpovedn;f
za vzniknutv povodřovri škodu na majetku fyzickych a právnickych osÓb. Stavebník na
vlastné nríklady vykoná neodkladne nápravu za čelom sprietoěnenia proÍilu a opravy
opevnenia.

3.
4.

5.

6.

7. Po rea|ízácii prác dať plot srivisiaci s pozemkom vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,
Farnosť sv. Frántiška z Assisi v Kremnici do pÓvodného stavu.

8. Pri užívaní stavby akceptovať, že na pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,
Farnosť sv. Františka z Assisi v Kremnici je postavená hospodárska budova, ohnisko
area|izuju sa na řom s tym spojené aktivity (opekanie).

9. Vprípade, že sa vbud cnosti budri realizovať cez pozemok stavebníka kpozemku vo
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Františka z Assisi v Kremnici inžinierske
siete, umoŽniť realizáciu prác.

10. V priebehu rca|izácie stavby ako aj počas jej prevádzky dodržiavat' ustanovenia zákona č.
79l20I5 Z.z. o odpadoch a o Zmene a doplnení niektonych zákonov.

l1. Stavebné odpady, ktoré vzniknri pi rea|izácii stavby prelkázateťne použiť na ďalšie vyuŽitie
pre potreby investora.

12. Nevyužiteťné odpady zrea|izácie stavby preukázate]]ne zneškodniť v srilade so zákonom
o odpadoch.

13. Pri vzniku nebezpečnych odpadov je potrebné s nimi nakladať v srílade so zákonom ě.
79/20|5 Z.z. o odpadoch aozmene adoplnení niektorych zákonov apreukžnatel'ne ich
likvidovať na riadenej skládke nebezpečného odpadu.

14. Počas rea|izácíe stavebn1ich prác dbať na dobry technicky stav techniky avozidiel tak, aby
nemohlo dÓjsť k riniku ropn;fch látok, napr. poškodením hydraulickych systémov, nádrži ap.

15. Zabezpečiť, aby v mieste rca|ízácie činnosti mal rea|izátor prác vždy k dispozícii prostriedky
pre zabránenie riniku ropnych látok v prípade havarijného stavu na technike (havarijná
sriprava, sorpčné plachty ap).

16. Zhotoviteť stavby je v zmysle $ 10 ods. 2 písm. e) zÍkona NR SR č,.7l20I0 Z.z. o ochrane
pred povodřami povinny pred rea|izáciou stavby predloŽiť na schválenie orgánu štátnej
správy ochrany pred povodřami Povodřovy plán zabezpeěovacích prác zhotovitel'a stavby.

17. Stavbu rea|izovať v zmysle platn..ich zákonov, noriem STN a predpisov.
18. Pri realizácii stavby postupovať v zmysle ustanovení vodného zákona.
19. Stavba bude realizovaná svojpomocne. Pri stavbe bude stavebn;f dozor vykonávať Jrilius

Pukač, A. Duběeka13/12,965 01 Žiar nadHronom.
20. Predpokladanf termín ukončenia stavby je oktÓber 2018.

Dodržať podmienkv Zmluw o zabezpečovaní ridržbárskvch prác zn.:2016112139 uzatvorene
s SVP. š.p. Banská Bvstrica a podmienky vyplyvajrice z uzatvorenych nájomn]Ích zml v.



2I.Pri dokončení stavby je nevyhnutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technickýchzariadeni adbať na ochranu zdtavia osób na stavenisku.

22.Prl dokončení stavby musia byť dodrŽané príslušné ustanovenia $ 47 až 53 stavebného
zákona o všeobecných technických požiaďavkách na výstavbu, vyhlášky MŽP SR č.
53212002 Z. z. apríslušné technické normy.

23. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podťa $ 79 stavebného
zál<ona.

B. Majetko - právne vysporiadanie:
Stavba sa realizovala na pozemkoch parcela EKN 264312,26431I,2644,425112 a2696

a CKN parcela 14717 v k.ú. Lúčky. Pozemky sú identifikované ako ěasti parcely CKN 489, ktorý
je evidovaný ako vodné plochy. Pozemky parcela EKN 264312 a2644 sú podl'a listu vlastníctva
č. 593 vo vlastníctve Emila Komoru, Lúčky 61 v podie|e Y, aFrantiška orlického, Gorkého
I270l4, 974 0I Banská Bystrica v podiele Yz. Pozemok EKN 2643ll je podťa LV 495 vo
vlastníctve Milana Kubašiaka, Lúčky 32 vpodiele Il3, Viery Maňkošovej, Kapušaný 463,082
12 vpodie|e IlI2, Edity Valkovej, Michalská 35,082 22 Šarišské Michaťany vpodiele 1/12,

MUDr. Jany Kotrěovej, Nad p|ážou 687318 974 0I Banská Bystrica vpodiele Il3, Jozefa
Valenta' Kováčová 24, 049 42 v podiele 1112, Ivety Klotňovej, Moyzesova 2791116, 058 01

Poprad v podiele IlI2. Pozemky 425712 a2969 sú podťa listu vlastnicfua 473 vo vlastníctve
obce Lúčky vpotliele 1l1. Pozemok parcelné číslo CKN 14717 je na liste vlastníctva č. 91

vedený ako ostatné plochy a je vo vlastníctve stavebníkov. K žiadosti boli doručené zmluvy
o nájme stavebných pozemkov, podťa kto4ých sú stavebníci nájomníkmi.

C. Technický popis:
Konštrukcia prekrytia potoka pozostáva zo samostatných základových pásov, ktoré budú

tvoriť podporu pre kryciu dosku prekrytia potoka. Páta múru 800 mm, vrch 600 mm, výška 1700
podťa nerovnosti terénu. Vlastná doska prekrýia bude hrúbky 200 mm' rozpon 4000 mm.
Spodná avrchná výstuŽ RoXoR |0216 all6,300 mm od seba vzdialené. Spodná avrchná
KARI rohoŽ oká 150/150 mm, sl\,betónB 450.

Niveleta spodnej hrany prekrytia sanachádza na úrovni +52,3 cm nad hladinou Qroo.

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V zákonom určenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

obec Lúčky ako príslušný stavebný urad na územné konanie súhlasila s vydaním
dodatočného stavebného rozhodnutia.

V zmysle zákonač.I45lI995 Z.z. o správnych poplatkoch v zneni neskorších úprav vznikla
stavebníkom poplatková povinnosť podlia položka 60 písm. g) v spojitosti s položkou 61 v sume
300 €.

ODOVODNENIE

okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie, bolo dňa 13.
jtna 2016 listom č. 39120|6 zo dňa 7,6.2016 obcou Lúěky' 967 0I Kremnica - stavebného
úradu, odstúpené podanie - podnet Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., oZ Banská
Bystrica vo veci rea|izácie šalovacích prác pozďIž parcely CKN 147i7 v k.ú. Lúčky za účelom
prekrytia Lúčanského potoka (Homola). Súčasťou odstúpeného podania bol zénnam
z vykonaného štátneho stavebného dohťadu' ktoý sa uskutočnil dňa 24.5.2016 spolu



s prílohami. Podl]a predložených podkladov miestnou obhliadkou bolo zistené, že nad
Lúčanským potokom na pozemku parcela CKN 489 sú realizované šalovacie práce na stavbe
premostenia' resp. zatrubnenia potoka z USB dosiek s celkovou šírkou cca 4,55 m a s celkovou
dlŽkou cca 60 m. Podťa predloŽeného zánnamu vlastníkmi stavby sú Rajmund Modriansky
a Martina Modrianska, Lúčky ě. 93,967 0I Kremnica. Na šírku potoka sú v šalovaní uloŽené po
3 ks USB dosky x 1,35 m, čo je pochódzna šírka cca 4,05 m. Na dlžku potoka je v šalovaní
uložených 24 ks USB dosiek x 2,60 m * 0,5 m USB dosky, čo je celková dlžka cca 60 m.
Zrealizovarté šalovacie práce sú ohraničené od pravého brehu, potoka existujúcim betónovým
oporným múrom, v ktorom je osadené oplotenie (kovové stlpiky a pletivo), na ktorý ďalej
nadvžizuje v dlžke cca 6 m po pravom brehu potoka zašalovaný zák|ad, sčasti vybetónovaný,
vystuženie roxormi a kari rohožami. Pozd|ž ťavého brehu potoka je v celej dlŽke šalovania
vyhotovený betónový zéklad, vystuženie roxormi a kari rohožami v šírke cca 0,5 m. Podťa $ 52
ods. 1 písm. a) vodného zákona sú stavby, ktoými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto,
wátane terénnych úprav s tým spojených vodnou stavbou. Podťa $ 26 ods. 1 vodného zákona a

$ 54 zakona ě. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších
zmien (ďalej len stavebný zákon)je na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby
potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy, ktoré však tunajším úradom nebolo vydané.

Podťa $ 88a ods. 1 stavebného zákona ak stavebný lltad zistí, že stavba bola postavenábez
stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z uradnej povinnosti konanie awzve
stavebníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatoěné povolenie nie je
v rozpore s verejnými záujmarri, chránenými stavebným zákonom a osobitn;fmi právnymi
predpismi. okresný ,6rad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie listom č.
OU-ZH-OSZP-20I6|005453 zo dř:n 26.07.2016 oznámi| stavebníkoví začatie konania podťa $
88a stavebného ztíkona o dodatočnom povolení stavby ,,Prekrytie telesa potokď., ktoré bolo
rea|izované na pozemkoch v k.ú. Lúčky pri rodinnom dome č. 93. Podťa predložených dokladov
bola vodná stavba rea|izovaná na pozemkoch parcela CKN 489 (264312' 2643lI,2644, 425712
a2696 ) aI47l7 v k.ú. Lúčky. Zároveň boli stavebníci vyzvaní, aby predložili žiadosť
o dodatočné povolenie stavby spolu s potrebnými prílohami.

Podanie bolo dopÍňané postupne. Doplnená bola projektová dokumentácia stavby, stanovisko
SVP' š.p. Banská Bystrica č. CZ 1412I|2015-0|022 CZ 14438-2238 zo dřra I5.I2.2015, zmluva
o zabezpeěení udržbárskych prác, uzatvorená s SVP, š.p. Banská Bystrica, list vlastníctva ě. 91
zo I2.4.20l6, kópia katastrálnej mapy zo dňa 12.4.2016, vyjadrenie SSE-Distribúcia, a.s., Pri
Rajčianke 292718, 0|O 47 Ži\ina, stanovisko obce lúěky, zmluvy o nájme 7 x, vyjadrenie
Rímskokatolíckej cirkvi zo dňa 26'4.2016, vyjadrenia dotknutých orgiínov _ okresného úradu
Žíar nad Hronom, odboru starostlivosti o Životné prostredie ě. }IJ-ZH-OSZP -20|61005452 zo
ďřn 22.04.2016 - ŠVS, olaesného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o Životné
prostredie č. }U-ZH-OSZP .20|6!005450 zo ďřr-2.05.2016 - oH, okresného úradu Žiat naď
Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ě. oU-ZH-osZP -20161005489 zo dňa
1l.05.2016 _ oPaK, uznesenie obecného zastupiteťstva v Lúčkach č. 6812016 a nájomná zmluva
uzatvorená s obcou Lúčkv.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Dušan Václav, CsA I94l23, 967 01 Kremnica. Pri
stavbe bude stavebnÝ dozor wkonávať Július Pukaě. A. Dubčeka I3l12. 965 0I Žiar nad
Hronom.

Tunajší urad listom č. oU-ZH-osZP-20|7l000294 zo dřta 25.0I.2017 oznám1| dotknutým
orgánom a ostatným účastníkom"konania začalie stavebného konania o dodatočnom povolení



stavby. So zreteťom na to, že Žiadosť po doplnení poskytovala dostatočný podklad pre
posúdenie podaného návrhu apretože boli zniíme pomery staveniska' tunajší urad upustil listom
OU-ZH-OSZP-20I7|000294 zo dřla 25.0I.2017 v zmysle $ 61 ods. 2 stavebného zákona od
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu. V oznámení o začatí konania bol
predmet konania popísaný a účastníci konania ako aj dotknuté orgtíny boli upozomení, že svoje
námietky a stanoviská m6žu uplatniť najneskÓr do 7 pracovných dní od dňa doruěenia
oznámenia. Citované ozniímenie o začatí vodoprávneho konania adresované pre p. Editu
Vaťkovú, Michalská 35, Šarišské Michaťany tunajšiemu úradu Slovenská pošta vrátila spať
z dÓvodu, že adresátka umrela. Na zríklade tohto zistenia orgiín štátnej vodnej správy
skonštatoval, že išlo o nové skutočnosti zistené počas vodoprávneho konania v danej veci.
Nakoťko uradu neboli známi úěastníci konania (dediči po zomretej), ktorí majú urěitý vďah
kprejednávanej veci aorgán oich existencii vie, ale nepozná ich mená, oznámenie o zaěatí
konania bolo doručené verejnou vyhláškou podťa $ 73 ods. 4 a 5 vodného zékona. Podťa $ 73
ods. 5 vodného zákona bolo ozniímenie o zaěati vodoprávneho konania vyvesené po dobu 30 dní
na uradnej tabuli obce Lúčky ( oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Lúěky dňa
|3.02,20|7 a zvesené 16.03.2017). Súčasne vtomto termíne bolo vyvesené na úradnej tabuli
tunajšieho úradu a webovom sídle. V zákonom urěenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky.

Tunajšíuradrozhodovalvsúlades$26ods.1a4vodnéhozákona,$66a$88astavebného
zákona, ktoré upřavujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil $ 46 a $ 47 zákona
o správnom konaní, pretože podťa $ 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Vlastníci stavby v zmysle $ 88a odsek 1

pretlkéza|i, že dodatočné povolenie stavby, nie je v rozpore s verejnými záýmamí.

Na základe zistených skutočností, súhlasných stanovísk účastníkov konania a dotknutých
orgánov a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy skonštatoval, že nie sú dóvody,
ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby a ztoho dóvodu rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vzhťadom na uvedené skutoěnosti rozhodol orgrín štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

PoUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podťa $ 53 ztákona o správnom konaní právo
podať odvolanie. odvolanie sa podáva podťa $ 54 ods. I a2 zékona o správnom konaní v lehote
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na okresný úrad Žiar nad, Hronom, odbor starostlivosti o
životné prostredie. Toto rozhodnutie móŽe bý'preskúmané súdom podťa ustanovení správneho
súdneho poriadku.

Doručuje sa
podťa rozďeťovníka

- 'z ^t' 
-.\- " :'a.

É.

Berke
dboru



Toto rozhodnutie bude v sulade s
vyhlášky. Musí by'vyvesené po dobu
inym spÓsobom V mieste obvyklym v
konaní v znení neskorších predpisov.
vyhlášky.

Vyvesené dřa oo.....o...o............o.o.o

$ 73 ods. 8 vodného zákona doručené formou verejnej
15 dní na iradnej tabuli obce Ltičky a sričasne zverejnené
srilade s $ 26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom
Dřom doručenia je posledny deř zverejnenia verejnej

Zvesené dřa

odtlačok pečiatky, podpis

Rozhodnutie sa doručuie So Žiadost'ou o Vvvesenie na uradne tabuli:

Rozdeťormík .
Rozhodnutie sa doruči
1. Martina Modrianska, Lričky 93,967 01 Kremnica
2. Rajmund Modriansky, Lričky 93,967 01 Kremnica
3. obec Lričky, starosta obce,967 01 Kremnica
4, Milan Kubašiak, Lričky 32,967 01 Kremnica
5. MUDr. Jana Kotrěová, Nad P|ážou 687318 974 0I Banská Bystrica
6, Jozef Valent, Kováčová 24,049 42Drnava
]. Iveta Klotřová,Moyzesova 279|116,058 01 Poprad
8. Viera Marikošová, Kapušany 463,08212 Kapušany
9. SVP, š.p., oZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
10. ExekrÍtorsky rirad, Akademika Hronca 3, 048 01 RoŽřava
1 1. František orlickf, Gorkého I270l4,974 0I Banská Bystrica
12. Emil Komora, L čky 6I,967 01 Kremnica
13. FrantišekZajak, L čky |4,967 01 Kremnica
14. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kremnica, Štefánikovo niím. 3l5,967 01 Kremnica
15. Slovenskf pozemkou.f fond, Bridkova 36, 817 15 Bratislava
16. Dušan Václav' Čs1' tg+tz3,967 01 Kremnica
l7. Jrilius Pukač, A. DuběekaI3lI2,965 0I Žiar nad Hronom
18. ostatní ričastníci konania vereinou vyhláškou

Na vedomie:
1. okresny irad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie - orgiín odpadového

hospodárstva, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 Ot Žiat nad Hronom
2. okresny radŽiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - oPaK, Nám.

Matice slovenskej č.8, 965 OI Žiat nad Hronom
3. okresn;f fuaď Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie _ pozemkor,^y

a lesny odbor, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 0I Žiar nad Hronom
4. oR Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom. Ul. SNP I27 " 9650| Žiar nad'

Hronom

obce L čky, starosta obce, 967 0I Kremnica


