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odbor starost|ivosti o Životné prostredie
Námestie Matice s|ovenskei 8. 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo soisu: oU-ZH-oSZP-o09763/2018.R-006
Číslo záznamu: 0o38582/201 8

Y Žiari nad Hronom dňa 05.11.2018

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTIE

okresný lxad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ktorý je pod|a

$ 5 ods. l zákona č. 52512003 Z, z. o šÍáÍnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podl'a $ 36 ods. 1 písm. c) zákona
č. 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kana|izáciách v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o VV a VK) príslušným orgánom verejnej správy na úseku verejných
vodovodov a verejných kana|ízácii, na zák|ade Žiadosti Mesta Žiar nad Hronom, predloŽených
dokladov a výsledkov ústneho pojednávania rozhodol takto:

A. Podl'a $ 19 ods. 2 písm. b) zákona o VV a VK a v súlade s ustanoveniami zákona č. 7111967
Zb. o správnom konaní v znení neskoršich právnych predpisov sa vlastníkovi verejnej
kanalizácie:
Mesto Žiar nad Hronom
Ul. Š. Moysesa 46.965 19 Žiar nad Hronom
ICO: 00321125
na stavbu .,Kana|izačný zberač Ziar nad Hronom..

vymedzu j ú

pásma ochrany verejnej kanalizácie s priemerom 1400 mm za účelom bezprostrednej
ochrany verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie jej prevádzkyschopnosti
vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pódorysného okaja kanalizačného potrubia na
obidve strany 2,5 m.

B. Pásmo ochrany verejnej kanalizácie uvedenej v bode A sa vymedzuje polohovo
a geometricky líniou vecného bremena:

_ v k. ú. Ziar nad Hronom na pozemkoch parcelné č. CKN: 1656ll, |65613, 1651/1, 1658153,
161016, 16'70122, 1670t26, 167115, 1671113, 168316, l68s/s, 1911i8, 1911/17, 1911153,
191Us4, 19t1t55, 1911183, 193015, 2035, 203714, 2037116, 20s8/6, 2058/12, 2060/2,
206412 a na pozemkoch parcelné č. EKN: |4611' 16011' 160/2' 161' 162, |65, 16811' 17 1/1'

308t2, 309t1, 309t3, 697, 69811, 72212, 72312, 72412, 72512, 726, 72711, 728, 729, 730/2,



85611' 86111, 4.111316 . na zák|ade Geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena
na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a obmedzenia vlastníckych práv, č.
31628826-4812018 z31.7.2018' ktorý autorizačne overil Ing. Tibor Bugár, úradne overený
okresným úradom Ziar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 3.08.2018 pod číslom 344118,

vk. ú. Horné opatovce na pozemkoch parcelné č. CKN: 6512, 203l|6, 203117, 203118,
21913 ana pozemkoch parcelné č. EKN: |24/1'|,379134' 380/2' 380/3'38014,38015'38|121'
381ts1, 4r3t11, 413121, 414t11 , 141t21, 415/2, 416/11 , 416t21, 417 t2, 418t2, 41912, 420t2,
42112, 422/2, 42312, 424/2, 425t2, 426t2, 427t2, 428t11, 428t21, 429t11, 429t21, 430t11,
430/21,431111,431121,43212,43312,434/2,43512,43612,437/It,437121,438t2,439/tt,
439/21.440111.440121,44111t,441/21,44212,44312,44411t,444/21 ,44s/11,445t21 ,

446111, 446121, 447 t2, 448t11, 448/21, 449t2, 4s0t2, 4sU2, 452t2, 453t2, 454t1t, 454t21,
455111,,455121,,456111,456/21,457111,457121,45812,45912,46012,46112,462/2,46312,
46412,46512,46612,467t2,468t2,46911,46912,470,47111, 14',7t2,472t1,412t2,473/2,
474t11,474t21,475'11,475t21,476il1,4'16121,4',77/rr,47',7121,478111,478/21,479111,
479121,, 480111, 480121, 481111, 481121, 482/11, 42/21, 48312, 484/1r, 484121, 485/2, 486/2,
487t2, 488t1, 488t2, 489, 490, 491, 49211, 492/2, 493, 494, 49512, 496/2, 49712, 49812,
49912, 500111 , 500121, 50112, 502111, s02l2l , 50312, 507 , 508/1, 508/2, 509, 51011, 510/2,
5r1,5t2,513, 514, 515, 516, 51',7,51811,518/2, s19,52012,52U2,522111,522/21,52312,
s24t2, s2st2" 526t11, 526t21, 527 t2, 528111, 528/21, 529111, 529121, 530/11, 530121,
s31/11,531121,532111,532111,532121,533111,533/21,534111,53412t,535/11,535121,
536/11, 53612r, 53712, 538111, 53812r, 539/11, 539121, 540/2, 54111r, 542121, 54212, 543/2,
544/2, s4s/2,s46/2, 547/2, s48/2, 549t2, ss0t2, ss1/2, ss2t2, ss3tlt, 5s3t21, ss4/r1,
554/21, ssslll, 555/21 , 556111 , 556121, 557 /2, 55812, 55912, 56012, 561/2, 562/11 , 562/21,
s63/2, s64111 , 564121, 565t11 , 565121, 566t11, 566121, 56712, 686t11, 687 t2, 688t1, 688/2,
689,690t2,706il,707t1,708/1,709/1,710/1,711/2,712/1,713t1,714t1,715,716/t,717tl,
717/2,718,719t1,719t2,720t1,'720t2,',721, 722t3,722t4, 1063t2, 1064/2, 1065/2, 1068/2,
11l1' 1113/5' 686121' 5-538/2 - na zák|ade Geometrického plrínu na vyznačenie vecného
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a obmedzenia vlastníckych práv, č'
31628826-49/2018 z27.7.2018, ktorý autorizačne overil Ing. Tibor Bugár' úradne overený
okresným úradom Ziar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 1 .08'2018 pod číslom 33 8/ l8.

Pod|a $ 19 ods. 5 zákona o VV a VKje v pásme ochrany verejnej kanalizácie zakázané:
_ vykonávat'zemnépráce,
_ umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zaríadenia alebo vykonávať činnosti,

ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by
mohli ohroziť ich technickÝ stav.

_ vysádzat' trvalé porasty'
_ vykonár at. terénne úpravy.

Ak je vlastník nehnutel'nosti z dóvodu určenia pásma ochrany podl'a bodu A' B, C
obmedzený v obvyklom užívaní nehnutel'nosti, podťa $ 20 ods. 4 zákona o VV a VK má
právo na primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnutel'nosti' Náhradu móŽe
vlastník nehnutefnosti uplatniť u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie
do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia uŽívania nehnutefnosti. Ak vlastník
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nevyhovie nároku alebo je nečinný, móŽe
vlastník nehnuteťnosti uplatnit' svoje právo na súde do šiestich mesiacov odo dňa, keď
uplatnil nárok u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácíe.

D.



odóvodnenie

Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesu 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČo: 00321125,
vlastník verejnej kanalrizácie v meste Žiar nad Hronom, listom číslo 2.72212018 o: 2180.7 /2018
z 03.09.2018' požiadalo o vyhlásenie pásma ochrany verejnej kanalizácie v ich vlastníctve podla
$ 19 zríkona o VV a VK, ktorá sa nachádza v k. ú. Žiar nad Hronom a v k. ú. Homé opatovce.
Realizácia stavby ,,Kanali začný zberač Žiar nad Hronom.. bola povolená rozhodnutím
okresného národného výboru v Žiari nad Hronom, odborom PLVH čj. PLVH 2151/89 dňa
5.9.1989. Stavba ,,Kanalizačný zberač Žiar nad Hronom.. bola uvedená do trvalej prevádzky
rozhodnutím obvodného úradu Životného prostredia v Zíari nad Hronom pod č. zP-69l|995-5
z20.3.1995. Stavbaje prevádzkovaná StVPS, a. s. Banská Bystrica.

Súčasťou žiadosti boli: Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie
práva uloŽenia inžinierskych sietí a obmedzenia vlastníckych práv, č. 31628826-48120|8
z31..7.2018, ktorý autorizačne overil Ing. Tibor Bugár' úradne overený okesným uradom Žiar
nad Hronom, katastrálny odbor dňa 3.08.2018 pod číslom 344ll8; Géometrický plán na
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a obmedzenia
vlastníckych práv, č. 31628826-4912018 z27 '7 '2018, ktory autorizačne overil Ing. Tibor Bugár'
úradne overený' okresným iradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 1.08.2018 pod
číslom 3 3 8/18'

okesný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej

vodnej správy, v súlade s $ 18 ods. 3 zákona č. 7|11967 Zb. o správnom konaní v platnom zneni
listom č. s. oU-ZH.oSZP-009763-002l2018. číslo záznaml: 003413412018 z02.10.2018
nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.12'2018 v priestoroch malej zasadačky
Mestského úradu Žiar nad Hronom, 1. poschodie. ozniímenie o začatí konania a termíne ústneho
pojednávania bolo v súlade s $ 26 ods. 3 zákona č' 711196,7 Zb. o správnom konaní v platnom
znení doručené verejnou vyhláškou. Na ústnom pojednávani Mesto Žiar nad Hronom predloŽilo
doklad o zverejnení oznámenia na úradnej tabuli mesta. Ustneho pojednávania sa zúčastnili
zástupcovia žiadaIe|a. Bolo prerokované, že predmetná verejná kana|izácia má priemer 1400
mm ajej pásma budú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pódorysného okraja
kanalizačného potrubia na obidve strany 2,5 m. Dalej bolo prerokované, Že pásma ochrany sa
vymedzujú za účelom bezprostrednej ochrany verejnej kanalizácie pred jej poškodením a na
zabezpečenie jej prevádzkyschopnosti na pozemkoch uvedených v predloŽených geometrických
plánoch. Boli prerokované zákazy v pásme ockany verejnej kana|ízácie v súlade s $ 19 ods. 5

zákona o VV a VK. Bo1o prerokované, že podl'a $ 20 ods' 4 zákona o VV a VK ak je vlastník
nehnutel'nosti v dósledku výkonu oprávnení prevádzkovatela alebo z dóvodu určenia pásma
ochrany ($ 19) obmedzený v obvyklom uŽívaní nehnutefnosti, má právo na primeranú náhradu
za nitené obmedzenie uŽívania nehnuteťnosti. Nákadu móŽe vlastník nehnuteťnosti uplatnit' u
vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kana|izácie do jedného roka odo dňa vzniku
núteného obmedzenia lžívania nehnutefnosti. Ak vlastník verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie nevyhovie nároku alebo je nečinný, móŽe vlastník nehnuteťnosti uplatnit' svoje právo
na súde do šiestich mesiacov odo dňa, keď uplatnil nárok u vlastníka verejného vodovodu alebo
verejnej kanalizácie. Zúčastnení s prerokovanými podmienkami súhlasili. Na pojednávaní neboli
zaujaté písomné stanoviská. Priebeh pojednávania je uvedený v zápísnici, ktorá je súčasťou
spisového materiálu.

orgán štátnej vodnej správy na základe výsledku ústneho pojednávania a uvedených
skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podl,a $ 53 zak. č. 711196.7 Zb.

o správnom konaní v znení neskorších predpisov právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia na okresný itad Ziat nad Hronom, odbor staÍostlivosti o životné prostredie. Toto
rozhodnutie sa v zmysle $ 26 ods. 3 zikona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
doručuj'e aj formou verejnej vyhlášky Íak, že sa vyvesí na úradnej tabuli a na webovom sídle
Mesta Žiar nad Hronom počas 15.tich dní. Toto zverejnenie oznámi mesto Žiat nad Hronom
svojim občanom obvyklým spósobom. Pre osoby, ktorým sa toto rozhodnutie nedoručuje do
vlastných rúk je posledný deň zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli mesta dňom
doručenia. Toto rozhodnutie móŽe preskúmat' súd v zmysle občianskeho súdneho poriadku.

Doručuie sa: podťa rozdeťovníka

Rozdel'ovník

Doručí sa:

1' Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 |9 Žiar nad Hronom - účastníci konania
verejnou vyhláškou

Na vedomie:

2. StVPS' a. s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5,97 4 00 Banská Bystrica

Mesto Žiar nad Hronom písomne oznámi špeciálnemu stavebnému úradu termín
vyvesenia rozhodnutia na úradnej tabuli a termín jeho zvesenia z úradnej tabule.

Zvesené dňa

pcčjatka. podpis
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