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ROZHODNUTIE

okesný irad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako príslušný

orgán štátnej vodnej správy podťa $ 5 ods. 1 zákona č. 52512003 Z. z. o šÍátnq sptáve

střostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektor'ých zákonov v znení neskorších

predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a zmene a doplnení

niekiorých zákonov a $ 61 zákona č. 36412004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych

predpisov v platnom znení ( ďalej len vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad v zmysle $ 61

písm. c) vodného zákona a $ 120 zak. č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku v znení neskorších noviel (ďalej len ,,stavebný zákon,.), v súlade so ziíkonom č.

7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov (ďal9j len ,,zákon
o správnom konaní..), na zák|ade žiadosti obce Vyhne, 966 02 Vyhne č. 100' ICo 00321109'

vyŘonaného konania a predložených dokladov podťa $ 26 vodného zákola a $ 68 stavebného

zákona a v súlade s ustanoveniami zákona o správnom konaní vo veci žiadosti o zmenu .

predíŽenie termínu ukončenia stavby ,,Vyhne _ splaŠková kanali záciď,, ato o tri roky, ktorá bola
povolená rozhodnutím okresného úradu v Žiari nad Hronom, odboru Životného pTostredia č.

2001l|6022 zo dřa 12.10.2001 rozhodol takto:

menl

text vo výrokovej časti rozhodnutia okresného úradu v Žia.ri nad Hronom, odboru

Životného prostredia č. 2001/16022 zo dřn 12.10.2001, ktorým bola stavebníkovi StVaK' š.p. PR
Banská Byitrica (právny predchodca StVS, a.s.' Partizrínska cesta 5, Banská Bystrica ), povolená

realizácia líniovej vodnej stavby ,,Vyhne _ splašková kanalizáciď. v k.ú Vyhne. V roku 2012

bola uzatvorená medzi StVS, a.s., Partizánska cesIa 5,974 00 Banská Bystrica a obcou Vyhne

kúpna zmluva č. 08/14'12.|1/12 zo dřla 11.5.2012 a Zmhsva o podmienkach postúpenia práv

a povinností investora k vodnej stavbe ,,Vyhne _ splašková kanallizácia,, zo día 11.5.2012.

Rózhodnutie platí v znení zmien vydaných rozhodnutím obvodného úradu Životného prostredia

v Banskej Štiavnici ó.20O4l01I42lZH zo dňa 6. decembra 2004, rozhodnutím č.2007100161lZH
zo dňa9. februára 2007' listom ě. Cl2012l01389lZH zo dřa 11.9.2012 a rozhodnutím okresného

úrad,l Žíar nad Hronom. odboru starostlivosti o životné prostredie č. oU-ZH-oSZP.
2015/010965-00 4-B zo día 1|.I2.2O15, ktorým bola povolená zmena ukončenia stavby do

31.12.2018.



V rozhodnutí sa mení termín ukoněenia stavby z 3|.|2.2018 na 3|,|2.202|.

ostatné časti rozhodnutia okresného úradu v Zíari nad Hronom, odboru životného
prostredia č.200|/16022 zo dňa |2.10.2001, ktoré platí v znení zmien vydaných rozhodnutím
obvodného úradu Životného prostredia v Banskej Štiavnici ě. 2004l01|42lZH zo dňa 6.
decembra 2004, rozhodnutím č,. 2007l0016]tlzH zo dřra 9- februára 2007' listom č.
Cl2012l01389lZH zo dňa |1.9.20|2 a rozhodnutím okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru
starostlivosti o Životné prostredie č. oU-ZH-oSZP-20l5/0l0965-004.8 zo dňa 1l.l2.2015
zostávajú nezmenené.

V zmysle $ 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 14511995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpísovje obec oslobodená od správnych poplatkov.

ODOVODNENIE

obec Vyhne' zastúpená Starostom obce,966 02 Vyhne č. l00' IČo 0032ll09. poŽiadala
listom doručeným na okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie,
dňa 4. októbra 20tr8 o predíženie termínu ukončenia stavby ,,Vyhne _ splašková kana|izácia,,,
ktorá sa má realizovat'v k.ú Vyhne. V súčasnosti obec realizuje I. úsek od Vodného raja' dlhý
cca l65 m' Aj v tomto roku sa obec uchádza o dotácie z Envirofondu. V Žiadosti bolo poŽiadané
o prediŽenie termínu ukončenia stavby do 3 1 . decembra 2021 .

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutím okresného úradu v Žiari
nad Hronom' odboru Životného prostredia č. 2001l|6022 zo dňa 12.10.200l pre stavebníka
StVaK, š.p. PR Banská Bystrica (právneho predchodcu SIVS, a.s', Partizánska cesta 5, Banská
Bystrica). V roku 2012 bola uzatvorená medzí SIVS, a.s., Partizánska cesta 5,974 00 Banská
Bystrica a obcou Vyhne kúpna zmluva č. 08/14.12'|1112 zo dňa 1l '5.20|2 a Zm|uva
o podmienkach postúpenia práv a povinností investora k vodnej stavbe ,.Vyhne splašková
kana|izácia,, zo dňa ||.5.2012' Rozhodnutie platí v znení zmien vydaných rozhodnutím
obvodného úradu Životného prostredia v Banskej Štiavnici č. 2004/01|42/ZH zo dňa 6.
decembra 2004, rozhodnutim č. 2007l00161lZH zo dňa 9' februára 2007, listom č.

Cl2O12lO|389lZH zo dňa 1l' '9 '2012 a rozhodnutím okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru
starostlivosti o životné prostredie č. oU-ZH-osZP.20l5l010965-004.B zo dňa 1l.l2.2015'
ktoďm bola povolená zmena ukončenia stavby do 3l.l2.20l8. V zmysle $ 4 ods. 1 písm. a)

zákona č. |45ll995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec
oslobodená od správnych poplatkov.

So zretel'om na to, že Žiadost' poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie podanóho

návrhu, tunajší úrad listom č. OU-ZH.OSZP-Ol00780.02120l8 zo dňa 05.10.20l8 oznámil
začatíe konania v danej veci a v zmysle $ 6l ods. 2 stavebného ziíkona upustil od miestneho
zist'ovania a ústneho pojednávania. V oznámení o začatí konania bola zmena popísaná
a účastníci konania ako aj dotknuté orgány boli upozornení, Že svoje námietky a stanoviská
móžu uplatniť najneskór do 7 pracovných dní od prevzatia oznámenia.

Nakol.ko ide o líniovú stavbu s vel.kým počtom účastníkom konania a úradu nie sú známi
všetci účastníci konania, ktorí majú určitý vzťah k prejednávanej veci a orgán o ich existencii
vie, ale nepozná ich mená, oznámenie o začatí konania bolo doručené verejnou vyhláškou podťa

Q 73 ods' 4, 5 a 6 vodného zákona. oznámenie o začati konania bolo vyvesené na úradnej tabuli



obce Vyhne dňa 11.10.2018 a zvesené z úradnej tabule dňa 12.|I.2018. Verejná vyhláška je
formou verejného ozniírnenia uÍčitého právneho úkonu alebo rozhodnutia. Pri tomto spósobe
doručovania reálne nejde o odovzdanie písomnosti účastníkovi konania, ale o kvalifikované
zverejnenie obsahu konkrétneho právneho úkonu správneho orgánu, ktoým vznikajú právne
následky.

organ štátnej vodnej správy, ktorý je špeciálnym stavebným úradom, v uskutočnenom
konaní preskúmal predloženú žiadost' a zistil, že zmenou nebudú ohrozené záljmy
spoločnosti alebo neprimerane obmedzené' či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré by
znemoŽňovali povolenie zmeny. V stanovenej lehote si účastníci konania a dotknuté orgáiny
neuplatnili svoje námietky. Vzhl'adom na uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej
správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUCENIE

Ploti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podl'a $ 53 zríkona o správnom konaní právo
podať odvolanie. odvolanie sa podáva podl'a $ 54 ods. 1-a 2 zákona o správnom konaní v lehote
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na okresný lúrad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o

životné prostredie. Toto rozhodnutie móže byt' preskúmané súdom podl'a ustanovení správneho
súdneho ooriadku.
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Toto rozhodnutie bude v súlade s $ 73 ods. 9 vodného zákona doručené formou verejnej
vyhlášky. Musí byt' vvvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Vyhne a súčasne zverejnené

iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s $ 26 ods. 2 zákona č.7111967 Zb. o správnom

konaní v znení neskorších predpisov. Dňom doručenia je posledný deň zverejnenia verej nej

whláškv.

Zvesené dňa

/š
J,,
c

9
\ í'.i

Vyvesené dňa

odtlačok pečiatky. podpis



Rozhodnutie sa doručuje so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:
obec Vyhne, Vyhne č. 100' 966 02 Vyhne

Rozdelovník:
Rozhodnutie sa doručí
1. obec Vyhne, Vyhne č. 100' 966 02 Vyhne
2' StvS, a.s., Partizánska 5,975 23 Banská Bystrica - Ing. ondrej Donoval, projektant
3' StVS, a.s., Partizánska 5,975 23 Banská Bystrica - Ing. IJuboŠ Šurka, stavebný dozor
4. BB RsC' a.s., závod 16, Majerská cesÍa94'974 96 Banská Bystrica
5. Slovenská správa ciest, Miletičova 19 

' 
826 19 Bratislava

6. SvP š.p. oZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
7. ostatní účastníci konania vereinou vyhláškou

Na vedomie
8. SIVPS, a.s., Banská Bystrica, Parlizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystríca
9. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb,825 19 Bratislava 26
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislav
l1. Stredoslovenská distribučná, a.s.' Pri Rajčianke 292718,010 01 Zilina
12. okesný fuad Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o životné prostredie . orgán odpadového

hospodárstva, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Ziar nad Hronom
13. okesný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - oPaK' Nám.

Matice slovenskei č.8. 965 01 Ziar nad Hronom
14.FlÚyzv ŽiaÍi .,uá Hronom, Cyrila a Metoda 357l23,965 01 Žiar nad Hronom
15. oRHaZZ v Žiari nad Hronom, SNP 127, 965 0I Ziar nad Hronom
16. okresný .fuad Žiat nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, SNP 120'

965 01 Žiar nad Hronom
17' okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej č.8, 965

01 Žial nad Hronom
18. okresné riaditeťstvo Policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Chrástekova ulica

123 , Žiat nad Hronom


