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Rozdefovník

a a

o z n á m e n ie o pokačovaní v konani
stavby, vo veci uvedenia vodnej stavby do

VEREJNÁ \ryHLÁŠKA

vo veci dodatočného povolenia realizácie vodnej
prevádzky a pozvanie na ústne pojednávanie

I9.t2.2018

spojené s miestnym zisťovaÚim

obec Krahule, 967 01 Kremnica, IČo 30230365, požiadala listom dolučeným dňa 26. mája

2015 okesný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné plostredie o vydanie
dodatočného stavebného povolenia na stavbu ..Rozšírenie vodovodu Krahule.. a záIoveň obec
požiadala o kolaudáciu stavby. Stavba bola zÍea|imýaÍLá na pozemkoch parcela CKN 665, 682,

688, 687/1, 686,70r/r,701/2,37613, 37611, 38r/34, 38r/35, 381152, 38l/s 1, 381/50, 381/49'
381/48,381/2, 693,38tD3,381/41,381/4s, 38116, 381124, 38113, 35814, 358/5 (EKN 2548/l),
706,707, 4t8/2, 420/',7,',708, 420/6, 412/r, 4r11r, ',109,32711 (EKN 429/t'),3r8 ( EKN 42911,

420/r,2658/1),391/2 (EKN 420/!, 42r, 424t1, 42611, 45',7'),39018 (EKN 4s7, 2463/1, 486'
26s9tr), 390/6,390/1 (EKN 488), 384/10 (EKN 488, 4821r, 483), 289/13 (EKN 483),289/s'
28916, 28917, 28918, 28811 (EKN 539, 534, 2639), 385/1 (EKN 2639, 52511 a 518/l) a 2660'
lnvestorom stavby je obec Krahule. Projektovú dokumentríciu vypracoval RovEsT, s.I'o.,

Projektová príprava a inŽinierska činnosť, Vodohospodríske a ekologické stavby, Klemnička 3,

974 05 Baňká Bystrica' h]avný projektant Ing. Vladimír Rojík ako zákazku č. 33/2008. Stavba

bola podl,a predloženej žiadosti zrealizovaná v roku 2009.

K žiadosti boli doložené nasledovné doklady - projektová dokumentácia; stanovisko oR
HaZz y Žiaíi nad H|onom č. oRHZ.1 143/2008 zo dňa 12'12.2008; stanovisko Slovak Telekom,
a.s. BB 266912008 zo dňa 18'11.2008; vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. č'1l3/2009/5á;
vyjadrenie SSE - dist búcia' a.s' č. P20202008l10564 zo dřla 9'12.2008; závžizné stanovisko

obce Krahu]e ě.24l2oo9 zo dňa 19.1'2009; vydané podťa s 120 ods. 2 stavebného zákona;

súhlas Vladimíra BednáÍa zo día 19'1.2oo9; vyjadrenie obvodného úIadu životného plostredia

v Banskei Štiavnici. Švs č.2oo8/o1745/ZH zo dňa 19'l1.2008; \ryjadlenie obvodného uladu
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životného prostredia v Banskej Stiavnici' oo č' 2008l0I753lZH zo dňa l2.1 1'2008; vyjadrenie
obvoď1ého úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici. úsek posudzovania vplyvov na ŽP
č. 2008l0I756lZH zo dňa 11.11.2008; vyjadrenie obvodného úradu životného prostredia
v Banskej Štiavnici, oH ě.2oo8/o|757lzH zo dňa 11'11.2008 a vyja&enie obvodného úřadu
životného plostredia v Banskej Štiavnici, oP aK ě. 2008l0I,755lZH zo dňa 1 l.1 l '2008.

Podl'a predloženej projektovej dokumentácie vodovod je napojený na vybudovanú vetvu
,,A.. v mieste jestvujúcej redukčnej šachty' vodovod bol navrhnutý z HD-PE potrubia l10x6,6
mm' PE 100, sDR 17' PN l0- Celková dlžka trasy vodovodu je l 296,0 m (vetva,,A2.._ dlžka
trasy l 17o,o m avetva,,A 2-I,, - dižka trasy 126,0 m)' Stavba je fiešená gravitačne. Tlasa
vodovoduje v pleváŽnej miere situovaná mimo zástavbu obce, za účelom napojenia výhl'adovej
zástavby obce v zmysle územného plrínu obce. Trasa križuje 1 x miestnu komunikáciu, 3 x pol'nú
komunikáciu, l x miestny potok' ostatná trasa je situovaná na nespevnených trávnatých
pozemkoch. Počet navrhovaných hydrantov - l7 ks.

Križovanie vodovodrr s bezmenn]im tokom bolo navrhuté realizovať cez chráničku HDPE D
]l5 x 18'7 mm (PE 100' SDR l7)' dlŽky 8,0 m s uloženým krytím pod dnom upraveného kor},ta
min.0'8 m' Dno a svahy toku mali bý'na diŽke ].0 m (1.5 m+ l.5 m od osi vodovodného
potrubia) opevnené dlažbou z lomového kameňa hrúbky 300 mm s uložením do betónového
lóžka.

okesný úrad Ziar nad HÍonom, odbor starostlivosti o životné plostredie listom č. oU-ZH-
osZP-2015/006060 zo dňa 01'06'2015 vyzval stavebníka podťa $ 88a ods. l stavebného
zákona' aby predloŽil - doplnil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby ,,Rozšírenie
vodovodu Kralule.. ktoré bolo realizované na pozemkoch v k.ú. Krahule, nie je V rozpore
s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmá s cie],mi a zámermi územného
plánovania a osobitnými predpismi.

Podanie bolo dopiňané postupne. Dňa 19.ó.2015 bol doplnený geometrický p|án, zoznam
vlastníkov parciel a čestné prehlásenia - súhlas vlastníkov parciel (10x); dňa 23.06.2015 výpis
zlistu vlastníctva č. 12l čiastočného (2x) akópia z katastlálnej rr.rapy; lryjadrenie obce
KJemnické Bane č. 127/2015 zo dňa 0|.07.2015, že stavba ie v súlade s UPD obce Krahule; dňa
14.07 '2015 vyjadrenie svP. š'p. oZ Banská Bystica č. Cs 42D01,5/CZ72|5D0|5-210 zo dňd
23'06'2015 a vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej spťávy ciest č. BBRSC/00162/20l5 zo dňa
02.07 '2015; dna 22.07.2015 vyjadrenie okresného úradu Ziar nad Hlonom, pozemkového
a lesného odboru č. oU-ZH-PLo-20l5 /007505 zo dřla 20.0,7.2015|' dňa 24.07.2015 vyjadrenie
Lesov sR, š'p' oZ Žamoyica' čestné prehlásenie súhlas Ing. Jrína Ciriak, lryjadrenie RUVZ
v Žiari nad Híonom č' Gl20I5l00982-2 zo dňa 18.063.2015 a vyjadrenie MV SR, Centrum
podpory Banská Bystrica zo dňa 14'7.2015; dňa 10'08'2015 lÍadrenie Banskobystrického
samosprávneho kraja č. 0123920I5loDDIsM-3 zo dňa 30.07.2015; dňa 31.08'20015 stanovisko
slovenského pozemkového fondu Bratislava č. sPFz/2015l'7862.7 sPFs/20l5ll74l l zo dňa
03.08.2015; dňa 13'01.20l6 dodatok č.l Prevádzkového poriadku; dňa 14'5'2018 zmluva
o zriadeni vecného bremena (2x). dňa 08.06.2018 zmluva o zriadení vecného blemena
s Banskobystrickým samosprávnym kťajom'

Dňa 13.12.2018 bolo starostom obce Krahule tunajšiemu úradu ozniímené, že rozhodnutím
okresného úradu ziar nad Hlonom, pozemkového a lesného odboru (podl'a údajov evidovaných
na Lv č. 546 - oU-ZH-PLo - 2016/000444-'70 zo dna 19.7.2016) bol vykonaný projekt
jednoduchých pozemkových úprav podl'a zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadfu pozemkového vlastníctva, pozemkových uradoch' pozemkovom fonde



a o pozemkových spoločenstvách, došlo k plečíslovaniu niektoných parciel pozemkov
v p.edmetnej lokalite, k ziímene parciel medzi obcou Krahule a Slovenským pozemko!"ým
fondom, resp. inými vlastníkmi pozemkov dotknutých predmetnou stavbou, došlo aj rozdeleniu
palciel v pledmetnej lokalite ak zmene vlastnictva k niektorým pozemkom. zároveň boli
okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom okrem iného zavkladované vecné
břemená spočívajúce v pláv€ strpiet, potrubie veŤejného vodovodu, Iesp. 

',in 
rem.. spočívajúce

v u]ožení potrubia verejného vodovodrr s ochranným pásmom v šíIke 1,5 m na obidve strany
v lozsahu vymedzenom geometrickým plánom alebo rešpektovať ochranné pásmo verejného
vodovodu a umožnit' vstup na pozemky c-KN palc€Ia 38l/6, 358/4, 28916,289/7 pti optavách a
haváriách vodovodného pofu ubia'

so a€teťom na tieto nové skutočnosti uvedené stalostom obce Krahule' tunajší úrad
preštudoval spisový materiál súvisiaci s konaním a skonštatoval, Že vlastník stavby _ obec
Krahule preukázala' že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami
a osobitnými predpismi' Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vďahujú
ustanovenia s 58 aŽ 66 stavebného zákona.

Podťa { 88a ods. 9 stavebného zákona s konaním o dodatočnom povolení stavby. ktorá ie

okesný úrad Ziar nad Hronom, odbol starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podl'a $ l
ods' 1písm. c)a$ 5 ods. 1zákoÍa č. 52512003 z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskolších predpisov, zákona NR
sR č. 180/2013 Z.z. o otgalizácii miestnej štátnej splávy aozmene a doplnení niektorých
zákonov a $ 6I zákona č. 36412004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 3,I2/I990 zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len vodný zákon) orgánom
štátnej vodnej správy a v zmysle s 61 písm. c) vodného zákona a s 120 zákona č,' 50/|9?6 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov s ním
súvisiacich (stavebný zríkon) špeciálnym stavebným úradom, v súlade s $ 18 ods. 3 zríkona č.
.71l|961 zb. o správnom konaní v znení neskoŇích predpisov (d'alej len,,správny poriadok..)
nařiaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim nadeň

06.02.2019 o 9.00 hod. (v stredu)

so stletnutím na obecnom úrade Klahule'

Na ústnom pojednávaní stavebník doloží:
o protokol o odovzdaní a p.evzatí stavby,
. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
. protokol o zaškolení obsluhy,
. celtifikátypoužitýchmateriálov,
. stavebný denník.

Program:
1' Prezentácia p tomných
2' oboznámenie s pledmetom konania
2' Priebeh ústneho pojedÍávania
3' Záver ústneho Doiednávania
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Pokial' sa pleukáže, Že stavba nie je v ťozpole s velejnými záujmami, a v p ebehu konania

stavebník nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho
časti, alebo že má k pozemku iné právo ($ 58 ods. 2 stavebného zríkona) a vlastník zastavaného
pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný ulad odkáže vlastníka
pozemku na súd a konanie preluši' Konanie zostane prelušené aŽ do plávoplatnosti rozhodnutia
súdu vo veci.

Nakol'ko ide o líniovú stavbu s vel'kým počtom účastníkom konania a úradu nie sú známi
všetci účastníci konania, ktorí majú určitý vzt'ah k prejednávanej veci a orgán o ich existencii
vie' ďe nepozná ich menr! oznámenie bude doručené verejnou vylrláškou podl'a $ 73 ods. 4, 5 a
6 vodného zákona.

Na ústnom pojednávaní je nutná účasť účastníkov konania a štatutámych zástupcov
organizácií. Pod],a s 17 zákona č.7|/]'96,1 Zb' o splávnom konaní v znení n€skorších právnych
predpisov, účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa m6žu dať zastupovať
advokátom alebo iným ástupcom, ktorého si zvolia' Právnická osoba koná plostredníctvom
svojich olgánov alebo prostledníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba
preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice'

Na námietky,'ktofé nebudú oznámené naineskór na ústnom pojednávaní, sa neprihliada.

Do podkladov rozhodnutia možno nal iadnut'na tunajšom &ade počas úradných hodín a na
ústnom pojednávaní.

1 Príloha

Doručuie sa
podl'a rozde|ovníka

Toto ozniímenie bude v súlade s $ 73 ods. 4, 5 a 6 vodného zákona doručené formou
r'erejnej vyhlášky. Podl'a $ 73 ods' 6 vodného zákona musí b}'t'ozÍámenie o začatí
l'odoprávneho konania vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce Kíahule a súčasne

zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s s 26 ods. 2 zákola č.,7I/|967 zb.
o správnom konaní v znení neskořších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 30 deň
v}.vesenia a zve.ejnenia' obec Krahule písomne oznámi špeciálnemu stavebnému fuadu temin
vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli, a termínjeho zvesenia z uadnej tabule.

Zvesené dňa

odtlačokpečiatky, podpis
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Dušan -B.e r k e š

Vyvesené dňa



oznámenie o začati konania sa doručuie so žiadosťou o vyvesenie na úradnei tabuli:
Obec Krahule, starosta obce, 967 0l Kremnica

Rozdeťovník:
l. Obec Krahule, starosta obce, 967 01 Kremnica
2. Hodes' s.r.o., Kupeckého 3' 82t 08 Bratislava
3. BLAUFUSS Invest s.r.o., Einsteinova 7,851 01 Bratislava
4. lng. stanislav Rusko. Willermova 562110. 949.07 Nitra - Janíkovce
5. Ing. Jaros|ava Rusková. willermova 562/l0. 949.07 Nitra - Janíko\'ce
6' Labaš Michal' Malcov 204, 086 06 Malcov
7. Ing' Štefan Šabik, Palárikova 23. 934 ol Levice
8. luba Šabíková. Palárikova 23.934 ol Levice
9. Ing' Ján Ciriak' Pivničná ulica 6228140. 934 05 Levice
l0' MAC-PRo' s.r.o'' ovocinárska 23. 94901 Nitra
l1. Ing. Martin Čery. ovocinárska 23. 949 0l Nitra
12' Mgr. Veronika Čely' ovocinárska 23.949 01 Nitra
13. Ing, Juraj Muzika, Clementisova 909/6.9.19 0l Nitra
14. Ing. ]ozefK€rtész. Prešovská 6713. 949 0l Nitra
15' Daniela Leídelová. Kmetbvá 2316. 949 0l Nitra
16' TERÁ TRÁDE. s.r'o.. Laurinská ] 8. Bratislava 8 ] l 0l
l7. RNDr. Peter Dubec' Jesenského 842/29' 9ó5 0l Žiar nad Hronom
l8' Manina Dubcovi, Jesenskeho 842 29' q65 0l Žiar nad Hronom
I9. JUDr. Vladimír Urb|ík. Ul' Š' Moysesa 55/l8' 9ó5 0l Žiar nad Hronom
20. Mgr. Dana Juríčková. Homá Ves 43/C' 967 0l KŤemnica
2l' MUDr. Viliarn Višňovský. Nová Dolina 1271l28A' 967 0l Kremnica
22. MUDr. Milota višňovská. Nová Do|ina l27ll28A.967 01 K]em ca
2j. Miloš Hurtik. slaská l44. 966 22 slaská
24. Alena Riedlová, Tulská 5385/26, 974 04 Banská Bystrica
25' Ing. Richard Riedl, Tulská 5385/2ó, 974 04 Banská Bystrica
2ó. Mi|an Luprák, Krahu|e l74' 967 0l Kremnica
27. Zd'enko Ba|áž,Krahule l63' 967 0l Kremnica
28' obec Kremnické Bane, staťosta obce. 967 0l Kremrrica
]a' Lesl SR. š.p' oZ Žarnor,ica. Že|ezničná 6l]/ |3. c6ó 8l Žarnovica
',]0' Banskobvstrický samosprávny kraj' Námestie SNP 23, 974 0l Banská Bystnca
3l' BB RSC. a.s'. Maje$ká cesÍa 94, 974 96 Banská Bystrica
j]. Ňíinisterstvo vnútra SR' Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, PSC 8l272
33. ROVEST. s'r.o.. Projektová priprava a inžinierska činnost'' Vodohospodárske a ekologické

stavby, Kremnička 3' 974 05 Banská BystÍica. projekta[t Ing. Vladimir Rojík
34. CAMPRI' spol. s r.o.' Hlohovecká l3,95l 4l LuŽanky
35. Stredoslovenska distÍibučná a's'. PÍi Rajčianke 2927l8. 0 | 0 0 | ziIina
3ó' Slovak Telecom. a's', Bajkalská 28. 8I 7 62 Bratislava
37. sPP - distribúcia' a.s., Mlynské Nivy 44lb,825 l9 Bratislava 26
38. stvPs' a.s.. Banská Bystrica, Pařtizánska cesta 5' 974 00 Banská Bystrica
39. KÍajský parniatkový úrad, Lazovná ul. 8' 975 ó5 Banská Bystrica
40. oR Hasičského a záchŤanného zboru V Žiari nad Hronom,Ul.SNP ]27,9650l ŽiaÍ nad

Hronom
4t. RÚryZ t Žiari nad Hrononr. Cyrila a Metoda ]57,23. Žiar nad Hronom



42.

44.

45.

46.

okesný úrad Ziar nad Hlonom, odbol cestnej dopravy a pozemných komunikícií, SNP 120,
voJ ul zlar nao Hronom
okesný úrad Žial nad Hlonom, odbol stalostlivosti o životné prostredie - orgrán
odpadového hospodrirstv4 Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Ziar nad Hronom
okesný úrad Žiar nad HÍonom, odboÍ starostlivosti o životné pŤostedie - oÍglín oPaK,
Nám. Matice slovenskej č.8, 965 0l ziar nad Hronom
ok"esný urad Ziar nad Hronom, pozemkoý a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej č.8, 9ó5
01 Ziar nad Hronom
ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou


