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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žiar nad Hronom 

07.05.2019 OU-ZH-OSZP-0006062-02/2019 

Číslo záznamu: 0018104/2019 

Ing Beňová 13.05.2019 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Vec 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

- oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním 

 

 

        Ing. Martin Štefaňák a Ivana Štefaňáková, Športová 447/18, Budča 962 33, požiadali listom 

doručeným dňa 09.05.2019 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné 

prostredie o vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia na stavbu „SO 03 Rozšírenie verejného 

vodovodu“, ktorá sa mala realizovať na pozemkoch parcela CKN 632/6 a 464 (EKN 310/2 

a 305/2) v k.ú. Hronská Dúbrava. Projektovú dokumentáciu vypracoval Peter Dovčiak, THK č. 

29, 974 04 Banská Bystrica v mesiaci august 2018. Súčasťou žiadosti bolo porealizačné 

zameranie stavby a potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 90 eúr. Dňa 13.05.2019 

bol doručený zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, ktorého súčasťou bol stavebný denník, zápis 

o tlakovej skúške vodovodného potrubia, zápis o skúške funkčnosti elektrického vodiaceho 

kábla, certifikáty zhody a čestné vyhlásenie o nakladaní so stavebným odpadom.  

 

     Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu  Žiar 

nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-000111-07/2019-B  zo 

dňa 07.01.2019. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.2.2019. Predmetom projektovej 

dokumentácie bol návrh rozšírenia verejného vodovodu pre zásobovanie skupiny štyroch 

novonavrhovaných samostatne stojacich rodinných domov. Navrhnutá bola vetva 1, z rúr HDPE 

100-SDR 17 - PE 140/8,3 – PN 10, v dĺžke 19,0 m a vetva 2,  z rúr HDPE 100-SDR 17 - PE 

90/5,4 – PN 10, v dĺžke 87,0 m.  

 

       Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie v danej veci. 

 

       Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa  § 5 

ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 

Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov v platnom znení (ďalej len vodný zákon) orgánom štátnej vodnej správy a v zmysle  § 

61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších zmien (ďalej len stavebný zákon) špeciálnym stavebným úradom,  

nariaďuje     ú s t n e   p o j e d n á v a n i e   spojené s miestnym zisťovaním na deň  

 

17.06.2019  o 9,00 hod. (v pondelok) 

 

so stretnutím v priestoroch Obecného úradu Hronská Dúbrava. 

 

     Na ústnom pojednávaní stavebník doloží: 

 projekt stavby schválený vo vodoprávnom konaní, právoplatné rozhodnutie na uskutočnenie 

vodnej stavby, výkresy v ktorých sú vyznačené zmeny v prípade, že k nim došlo pri realizácii,  

 opis a zdôvodnenie uskutočnených odchýlok od stavebného povolenia a overenej 

dokumentácie stavby,  

 prevádzkový  poriadok, 

 údaje o vlastníkovi a prevádzkovateľovi stavby - rozšírenia verejného vodovodu, 

 iné doklady vyplývajúce zo stavebného povolenia. 

 

Program: 

1. Prezentácia prítomných 

2. Oboznámenie s predmetom konania  

2. Priebeh ústneho pojednávania (miestna obhliadka, prerokovanie podmienok prevádzky vodnej 

stavby, zaujatie písomných stanovísk) 

3. Záver ústneho pojednávania 

 

          Na ústnom pojednávaní je nutná účasť štatutárneho zástupcu. Podľa § 17 zákona 

č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov, účastníci konania, ich 

zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, 

ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom 

svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom 

alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.  

 

          Námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, nemožno brať na 

zreteľ. 

 

Doručuje sa 

podľa rozdeľovníka 

 

 

                                                                                         Ing.  Dušan   B e r k e š 

                                                                                                 vedúci odboru  

 

 

Toto oznámenie bude v súlade s § 73 ods. 4, 5 a 6 vodného zákona doručené formou 

verejnej vyhlášky. Podľa § 73 ods. 6 vodného zákona musí byť oznámenie o začatí 

vodoprávneho konania vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce Hronská Dúbrava 

a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 
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71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 30 

deň vyvesenia a zverejnenia. Obec Hronská Dúbrava písomne oznámi špeciálnemu stavebnému 

úradu termín vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli, a termín jeho zvesenia z úradnej tabule.  

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa .........................................                  Zvesené dňa  .............................................. 

 

 

 

 

............................................................... 

pečiatka, podpis 

 

Oznámenie o začatí konania sa doručuje so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli: 

Obec Hronská Dúbrava, Hronská Dúbrava 112, 966 11 Trnavá Hora   

 

Rozdeľovník: 

1. Ing. Martin Štefaňák, Športová 447/18, Budča 962 33 

2. Ivana Štefaňáková, Športová 447/18, Budča 962 33 

3. Obec Hronská Dúbrava, Hronská Dúbrava 112, 966 11 Trnavá Hora 

4. VODOMONT Zvolen spol. s r.o., Jesenského 284/32, 960 01 Zvolen 

5. Peter Dovčiak, THK č. 29, 974 04 Banská Bystrica 

6. Stredoslovenská vodárenská  spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

7. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 

8. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975065 Banská Bystrica 

9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 

832 47 Bratislava 

10. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 

Banská Bystrica 

11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina  

12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava  26 

13. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, SNP 120, 

965 01 Žiar nad Hronom 

14. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán odpadového 

hospodárstva, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom 

15. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán ochrany 

prírody a krajiny, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom 

16. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor  krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 

01 Žiar nad Hronom 

17. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar 

nad Hronom 

18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ulica Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom 

19. OR Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom 

20. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0018104/2019

Vec: Oznámenie o začatí konania a pozvanie na ústne pojednávanie  | SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu - návrh na 
vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 13.05.2019  
13:51 Berkeš Dušan, Ing. vedúci OU-ZH-

OSZP vedúci odboru Nie   
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