
 
 

     

 

Číslo spisu: OU-ZH-OSZP-006062-06/2019-B                    V Žiari nad Hronom dňa  18.06.2019 

Číslo záznamu: 0023866/2019 
 

 

 

 

 

 

 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

ROZHODNUTIE   

 

         

       Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný 

orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  

špeciálnym stavebný úrad vo veciach vodných stavieb  podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 

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

predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 

zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“) stavebníkom : 

 

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

 

podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s § 82 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien (ďalej len „stavebný 

zákon“) 

 

povoľuje užívanie 

 

vodnej stavby:       SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu 

 

ktorá sa realizovala v rámci stavby „Hronská Dúbrava – Selá – skupina rodinných domov“ 

podľa geodetického zamerania  na pozemkoch parcela CKN 632/6 a 464 (EKN 310/2 a 305/2) 

v katastrálnom území:          Hronská Dúbrava 

 

ktorá bola vybudovaná podľa rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru 

starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-000111-07/2019-B  zo dňa 07.01.2019, 

právoplatným 11.2.2019 a za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 

 

Podmienky pre trvalé  užívanie stavby: 

1. Povolenie na užívanie vodnej stavby sa vzťahuje na preloženie časti verejného vodovodu 

a rozšírenia verejného vodovodu, ktoré sa realizovali na pozemku parcela č. CKN 632/6 

a 464 (EKN 310/2 a 305/2) v k.ú. Hronská Dúbrava.  

2. Vlastník vodnej stavby : Stredoslovenská vodárenská  spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 

974 01 Banská Bystrica. 

3. Prevádzkovateľ vodnej stavby :  Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť, 

a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

        odbor starostlivosti o životné prostredie 

         Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 
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4. Účel vodnej stavby: preloženie a rozšírenie verejného vodovodu pre zásobovanie skupiny 

štyroch novonavrhovaných samostatne stojacich rodinných domov v k.ú. Hronská Dúbrava 

pitnou vodou. 

5. Vodovod prevádzkovať v súlade so zákonom č. 442/2002 Zb. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 

sieťových odvetviach. 

6. Vodnú stavbu prevádzkovať kontinuálne oprávnenou osobou podľa prevádzkového 

poriadku verejného vodovodu a v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.   

7. Počas prevádzky vodnej stavby vykonávať pravidelnú kontrolu jej technického stavu 

v zmysle prevádzkového poriadku. 

8. S odpadmi, ktoré budú vznikať prevádzkou je potrebné nakladať v súlade s platnou 

legislatívou v odpadovom hospodárstve. 

9. Stavba bude užívaná len na účel, pre ktorý bola určená stavebným a kolaudačným 

rozhodnutím. 

10. Stavbu udržiavať v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo 

požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu 

jej vzhľadu a aby čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 

11. Zabezpečiť pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle platných 

technických predpisov ako aj príslušných STN. 

12. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a príslušné 

rozhodnutia uchovávať po celý čas užívania stavby, pri zmene vlastníctva  ju odovzdá 

novému nadobúdateľovi. 

13. Zmeny v spôsobe užívania vodnej stavby sú možné len po predchádzajúcom ohlásení 

stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne. 

14. Vyčistiť poklopy zemných súprav, opraviť poklop v mieste bodu pripojenia rozšírenia 

verejného vodovodu (vystrediť poklop voči zemnej súprave). Terén okolo zemných súprav 

uzatváracích armatúr zhutniť, aby sa zabránilo sadaniu terénu a poškodeniu zariadenia. Po 

kompletnej úprave v mieste napojenia novej miestnej komunikácie prizvať zástupcov 

StVS, a.s. a StVPS, a.s. k prevzatiu prác, a to najneskôr do 31.07.2019.   

 

Navrhovateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov uhradil správny poplatok vo výške 60,- €. 

 

 

ODÔVODNENIE 

             

 

        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 v rámci stavby „Hronská Dúbrava – Selá – skupina 

rodinných domov“ 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.  
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     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 a zároveň bolo povolené preloženie 

časti verejného vodovodu.  

 

        Tunajší úrad listom č. OU-ZH-OSZP-0006062-02/2019 zo dňa 13.05.2019 oznámil začatie 

vodoprávneho konania a súčasne k prerokovaniu žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním na deň 17.06.2019. V oznámení o začatí konania bola žiadosť a  predmet 

konania popísaný a účastníci konania ako aj dotknuté orgány  boli upozornení, že svoje námietky 

a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, lebo inak nebudú brané na zreteľ. 

Stavebník bol vyzvaný, aby najneskôr na ústnom pojednávaní predložil potrebné podklady. 

Nakoľko ide o stavbu s veľkým počtom účastníkom konania (nad 50) a taktiež  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 podľa § 73 ods. 4, 5 a 6 vodného zákona a § 26 správneho poriadku. Oznámenie 

o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Hronská Dúbrava dňa 14.5.2019 a 

zvesené z úradnej tabule dňa 17.6.2019. Verejná vyhláška je formou verejného oznámenia 

určitého právneho úkonu alebo rozhodnutia. Pri tomto spôsobe doručovania reálne nejde o 

odovzdanie písomnosti účastníkovi konania, ale o kvalifikované zverejnenie obsahu konkrétneho 

právneho úkonu správneho orgánu, ktorým vznikajú právne následky. 

 

       Špeciálny stavebný úrad prerokoval návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ústnom 

pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo 17.6.2019. Na ústnom 

pojednávaní boli prítomní oboznámení s predmetom konania a obsahom predložených 

podkladov. Predmetom projektovej dokumentácie bol návrh rozšírenia verejného vodovodu pre 

zásobovanie skupiny štyroch novonavrhovaných samostatne stojacich rodinných domov 

a zároveň bolo povolené preloženie časti verejného vodovodu. Stavebník na ústnom pojednávaní 

predložil projektovú dokumentáciu stavby schválenú vo vodoprávnom konaní; právoplatné 

stavebné rozhodnutie (k nahliadnutiu); prevádzkový  poriadok, porealizačné geodetické 

zameranie  a vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-ZH-OSZP-006205-2/2019 zo 

dňa 10.06.2019. Podľa predloženého stanoviska StVS, a.s. Banská Bystrica č. 5160-OSM/2019 

zo dňa 17.06.2019 rozšírenie verejného vodovodu bude prevzaté do majetku StVS, a.s. Banská 

Bystrica, ktorá bude vodovod prevádzkovať odborne spôsobilou osobou StVPS, a.s. Banská 

Bystrica. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že pri realizácii stavby došlo k zmene v realizácii 

preloženia vodovodu a rozšírenia vodovodu. Preložka verejného vodovodu bola navrhnutá 

v rozsahu 19,0 m; zrealizovaná bola v rozsahu 10,83 m a rozšírenie verejného vodovodu bolo 

navrhnuté v rozsahu 87,0 m; zrealizované bolo v rozsahu 84,67 m, a to z dôvodu, že ukončenie 

vetvy 2 (rozšírenia verejného vodovodu) bolo umiestnené do ohybu cesty z dôvody ochrany 

verejného vodovodu. Zmeny v rámci realizácie stavby boli odsúhlasené a odkontrolované 

StVPS, a.s. v priebehu realizácie prác. Na tieto zmeny sa nevyžaduje osobitné konanie a boli 

prerokované v kolaudačnom konaní. Zmenou v realizácii stavby neboli ohrozené záujmy 

spoločnosti alebo neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 

konania a dotknutých orgánov. Skonštatované bolo, že je potrebné vyčistiť poklopy zemných 

súprav, opraviť poklop v mieste bodu pripojenia rozšírenia verejného vodovodu (vystrediť 

poklop voči zemnej súprave). Terén okolo zemných súprav uzatváracích armatúr zhutniť, aby sa 
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zabránilo sadaniu terénu a poškodeniu zariadenia. Po kompletnej úprave v mieste napojenia 

novej miestnej komunikácie prizvať zástupcov StVS, a.s. a StVPS, a.s. k prevzatiu prác, a to 

najneskôr do 31.7.2019.  Zistené nedorobky nebránia užívaniu stavby. So zreteľom na priebeh 

ústneho pojednávania, predložené podklady a platnú legislatívu bolo skonštatované, že  

realizovanú vodnú stavbu je možné uviesť do trvalej prevádzky. Prerokované boli podmienky 

pre trvalé užívanie stavby. Z priebehu ústneho pojednávania je vyhotovený protokol.  

    

        Na základe zistených skutočností, súhlasných stanovísk účastníkov konania a dotknutých 

orgánov a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy skonštatoval, že nie sú závažné 

nedostatky, ktoré by bránili uvedeniu vodnej stavby do trvalej prevádzky. Jej užívaním nebude 

ohrozený verejný záujem z hľadiska ochrany životného prostredia. Podľa predložených dokladov 

stavba je bez závad a spôsobilá bezpečného užívania, preto orgán štátnej vodnej správy vyhovel 

žiadosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 

POUČENIE 

 

 

        Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 správneho poriadku právo  podať 

odvolanie. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku v lehote 15 dní odo 

dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné 

prostredie. Toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom podľa ustanovení Správneho súdneho 

poriadku.  

 

 

Doručuje sa 

podľa rozdeľovníka 

 

 

                                                                                          Ing.  Dušan   B e r k e š 

                                                                                                vedúci odboru  

 

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

verejnej vyhlášky. Podľa § 73 ods. 6 vodného zákona musí byť rozhodnutie vyvesené po dobu 

15 dní na úradnej tabuli obce Hronská Dúbrava a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste 

obvyklým v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia. Obec Hronská 

Dúbrava písomne oznámi špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia rozhodnutia na 

úradnej tabuli, a termín jeho zvesenia z úradnej tabule.  

 

 

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

 

 

 

 

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

pečiatka, podpis 



5 
 

Rozhodnutie sa doručuje so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli: 

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

 

 

 

Rozdeľovník 

Doručí sa 

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

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

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

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

5. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 

 

Na vedomie: 

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

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

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

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

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

832 47 Bratislava 

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

Banská Bystrica 

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

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

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

965 01 Žiar nad Hronom 

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

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

16. 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 

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

01 Žiar nad Hronom 

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

nad Hronom 

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

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

 

 



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0023866/2019

Vec: Rozhodnutie | SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu - návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia

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

Schválené 20.06.2019  
10:13 Berkeš Dušan, Ing. vedúci OU-ZH-

OSZP vedúci odboru Nie   
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