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vec
Doručenie rozhodnutia o povo1ení orgánu štátnej vodnej správy na realizáciu vodnej stavby
verejnou vyhláškou v súlade s $ 26 zákona č. 7111961 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
právnych predpisov

okesný úrad Ziat nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutímčíslo spisu: OU-ZH.OSZP-0 008,]2/2019.R-003, číslo zélznamu: 000732312019 Zo dňa
21.02.2019 stavebníkom: lng. Peter oslanec, PhD. a Ing. Lívia oslancová Ivancová, obaja
bytom Lovčica č.253' 966 23 Lovčica _ Trubín podl.a $ 26 ods. 1 zákona č. 364120()4 

,L. 
z.

o vodách v znení neskorších 
-pravnych 

predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len vodqý zákon) v súlade s $ 66 ods. 1 zákona č.50119]6 Zb. o územnom planovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon,).v znení neskorŠích predpisov (ďalej len stavebný zakon)
povolil uskutočnenie vodnej stavby ,,Čistiareň odpadových vód VH6.. pii rodirnom áorn. nu
pozemkoch parcelné číslo: CKN 42212' CKN 422/37 v katastrálnom území Lovčica v obciLovčica Trubín.

. Nakol'ko sa tunajšiemu úradu nepodarilo doručit' písomnost' všetkým účastníkom
konania (podl'a údajov Slovenskej pošty adresát Ján Vician zomrel), správny orgzín doručuje
písomnost'číslo spisu: OU.ZH-o\ZP-O0O872/2O19.R-003, číslo zaznamí: o}olsz{lzot9 zo ana
2|.02.2019 v súlade s $ 26 zákona č. 71/|967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
právnych predpisov verejnou vyhláškou.

Neznámi účastníci konania móŽu uplatniť svoje námietky najneskór do 8 dní od
obdrŽania tohto oznámenia, inak k nim nebuáe prihliadnuté. Posledný deň zverejnenia verejnej
vyhlášky j e dňom doručenia oznámenia účastníkom konania, ktori nie iú známi.

K pripomienkam a námietkam, ktoré mohli by' uplatnené v územnom konaní alebo pri
prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada. Do podlladov rozhodnutia moŽno nahliadnut'
na tunajšom urade' a to v úradných hodinách'

Príloha:
Rozltodnutie okesného úradu Žiar nad Hronom. odbor starostIivosti o Žjvotné prostredie číslo
spisu: oU-ZH-osZP-000872l201,9.R-003, čislo záznamu: OOO7323|2019 zo dna)|.02.2}lg
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Táto písomnosť spolu s prílohou bude v súlade s $ 26 ods' 2 zákona č, 7111967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov doručená ťormou verejnej vyhlášky.
Podťa $ 26 ods. 2 zákona č..7111961 Zb. o správnom konaní v znení neskorlícň oiavnvch
predpisov musí by' oznámenie o začaÍi konania vyvesené po dobu 15 dní na uraanej taúuli
správneho orgánu.

' Písomnost'spolu s prílohou bude súčasne vyvesená po dobu 15 dní na uradnej tabuli
obce Lovčica - Trubín a súčasne zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým. obec Lovčica -
Trubín písomne oznámi správnemu orgánu termín vyvesenia písomnosti na úradnei tabuli
a temín jeho zyesenia z úradnej tabule.

Vyvesené dňa Zvesené dňa

pečiatka, podpis
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odbor starost|ivosti o Životné prostredie
Námestie Matice s|ovenske.i 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Císlo spisu: oU.ZH-oSZP-O00872/20l9-R-003
Císlo ziáznamu: 0007 323 /2019

Y Ziari nad Hronom dna 2LO2.2O|9

ROZHODNUTIE

okesný urad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, jako príslušný
orgiín 

.štátnej 
správy v zmysle podl'a $ 5 ods. Í zékona č' 525/20ó3 Z. z. á'štátněi správestarostlil.osti o Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoÚch zákonov v znení nest<oršíchpredpisov v platnom znení a špeciálny star.ebný úrad vo veciach vodných stavieb podl,a $ 61písm. c) zikoha č. 36412004 Z' z' o vod,ách v znení neskorších právnych predpišw ivoanyz1]<on) l znenj.neskorších predpisov (d'alej len vodný zákon) u súlud. 

-, 
usianoveniami $ 46

1s9T č 7|11967 Zb' o správnom.-konani 1správny poriaaoi<; v znení neskorli"h |.eapisou(ďalej len správny poriadok) star'ebníkom:

Ing. Teter Oslanec, PhD. a Ing. Lívia oslancová Ivancová. obaja bltom Lor.čica č. 253' 966 23Lovclca - I rubln-
podl'a $ 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s $ 66 ods. I zákona č.5011976 Zb. o ttzemnomplánovaní a stavebnom poriadku (star'ebný zikon) v znení neskorších predpisov 1áLr".i t.nstavebný zákonl 

p o v o l.uj e

uskutočnenie vodnej stavby: ,,Čistiareň odpadových vód VH6,.pri rodinnom domepozemok parcelné číslo: CKN 42212, CKN 422137
katastrálne územie: Lovčica
obec: Lovčica - Trubín

obec Lovčica - Trubín, Lovčica č. 116' 966 23 Lovčica _ Trubín, ako príslušný stavebný úradvydala rozhodnutie č. 544/2010 
.z' I7 .02.20| 1, ktoým povolila umiesinenie uveaenej voane.j

stavby a súhlasné závázné stanovisko č.354/2018 z |1.1O'2o18 k r'ydaniu povolenia spJciamym
stavebným uradom podl'a $ 140b stavebného zákona, kterým overuje áodržanie podmie.,ok
určených v územním rozhodnutí.
Učel vodnej stavby: prečisterrie splaškových odpadových vód z rodinného domu pred ichvypustením do povrchových vÓd.

.goY t" .individuálny systém čistenia odpadových vód sa povofuje len na dobu určitú.V prípade, že sa v danej časti obce Lovčica-- Truúín vybuduje a uvedie ao p,waJzty ver";nakana|izácia s primeraným čistením, stavebníci splaškové odpadové vody i rodinného domu
zaústia priamo do verejnej kanalizácie.



A. Stavba sa povol'uje v rozsahu:

Splaškové odpadové vody z rodinného dc::: budú odvádzané splaškovou kanalizáciu PVC DN
l10, dl. cca 5 m do navrhovanej čistiarn: odpadových vód a po prečistení budú odtokovým
potrubím PVC DN 110' dÍ. cca 8 m odvád'ané do obecnej kanalizácíe vyústenej do Lovčického
potoka, I'avostrarine v r.km 6.350.
COV VH6
- typ VH6' dodávatel, technológie: VH .ECH, Pivovarská 4g2, O19 01 Ilava, garantovane

hodnoty vypúšt'aných odpadových vóc :a výStupe z ČoV v ukazovatel'och: BSŘ5: hodnota
-p-25 mgll, -m. 35 mýl; NL: hodnota .:-25 mý|-m- 35 mg/l,_ CoV sa uloŽí do výkopu na ziíkladorr: betónovú dosku o priemere 1600 brubka 100.150
mm. po osadení sa CoV naplní rr-:ou a obsype triedáným materiálom a čiastočne
obetónuje.

B. Podmienky peyolenia:

l. \.odná starba bude rea|izovaná pod|.a projektu. ktorý vypracoral lng' Gaston lvanov.
Pnpadné zmenr' nesmú by't' urobene bez ptedchádza1úceho povolenia špeciálneho
stal.ebného úradu'

l. \.zm]sle -.i .16 stavebného zákona proj ektant zodpovedá za správnost', úplnost'
a r".a]izor atel.nosť r l'pracovaného projektu. Stavba musí po celý čas ekonomicky
odór.odnenej Žir'otnosti rlhovovat' zíI1adným poŽiadavkárn na sávby podťa $ 43d
stavebného z1kona.

3. Pri uskutočňovaní star.ebných prác je nutné dodržiavat' príslušné tecbnické predpisv
týkajúce sa bezpečnosti práce a technick!'ch zariadení a dbat. na ochranu zdrar,ia a Žir.ora
osób na stavenisku. Dbať o to, aby pri uskutočňor'aní stavebných prác nedošlo k spósobeniu
škÓd na cudzích nehnutel'nostiach a majetku.

4. Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byt' dodrŽané príslušné ustanovenia s 47 až 53
stavebného zákona o všeobecných technických požiádavkách na výstavbu a príslušné
technické normy'j. Vodná stavba bude realízoyaná dodávatel.ským spósobom. D-odávateťom stavebných prácje
lng. Július Šály - MELIOR, Na Rybníky 14, 966 22 Lutila, IČ0:3460899 t.

ó ' Podmienky dotknutých orgánov a účastníkov kon ania z do|ožených vyjadrení a stanovísk:6.1 K uvedeniu vodnej stavby do prel'ádzky požiadat'obec Lovčióa . Trubín o vydanie
súhlasu podl'a zákona o ovzduší na uvedenie malého zdroja zneČist.ovania ovzdušia do
uŽívania.

6.2 Zabezpečiť základnú starostlivost. o pol'nohospodársku pódu, na ktoru bolo.vydané
stanovisko okresného úradu Zjar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor až do doby
rca|jzércje stavby, najmá pred zabunnením pozemkov a porastom samonáletu drevín.6.3 Vykonať skývku humusového horizoniu pol'nohospodárskej pódy a zabezpečiť jej
hospodarne a účelné vyuŽitie, jej uloŽením a Íozprestretím po nezastavanei časti
pol.nohospodárskelto pozemku CKN 422/2 v mnoŽitve l,60 m' vk. ú. Lovčica za
účelom zúrodnenia pódy'

6.4 Po realizácii výstavby, za uče|om usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteťností podl'a $ 3 ods.2 zákona poŽiadat'o Zmenu druhu pozemku zo zžůtady
na zastavanú plochu na základe predloŽenia porealizačného geometrického plríau,
a stanoviska okresného úradu Ziar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor.

6.5 V priebehu realizácie stavby dodrŽiavat' ustanovenia zákona o odpadoch.



10.

6.6 Počas realizácie stavby ako aj :':čas terénnych úprav nepouŽívat' látky a materiály,
ktoré by mohli zhoršiť kvalitu :odzemných alebo povrchových vód v záujmovom
uzemi.

6.7 Zariadenia a mechanizmy pouŽír..né pri stavebných prácach udrŽiavať v bezchybnom
technickom stave' aby nedošlo i zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vód
v predmetnom úseku vodného tok.r.

6.8 V prípade akýcbkoťvek zmien preJ začaÍim ptác alebo počas realizácie stavby a budú
mat'vplyv na spósob odvádzarua r'ód ajeho technické riešenie vopred resp. najneskór
do kolaudácie stavby prerokovat.so SVP, š. p. oZ Banská Bystrica.

6'9 V predmetnej lokalite sa nachádzalú podzemné energetické zariadenia, od uvedených
energetických zarjadeni dodrŽat. ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z'z'
a bezpečné vzdialenosti podťa príslušných noriem STN. Pred začatím výkopových
prác prizvat' pracovníka SSD, a.s. na vytýčenie presnej trasy energetických zariadení.
Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústa\,y a stabilrtu
podpemí ch bodov.

6' 1 0 Star'bu realizovat' v zmysle platni.ch zákonov, noriem STN a predpisov.
Termín začatia star'ebných prác je stavebník povinný oznámit' tunajšiemu úradu v lehote 15
dní odo dňa začatia l'ýstavby.
\'hodnost. pouzitého stavebnóho materiálu musí byt'preukazaná podťa zákona č, 133l2OI3
Z. z. o star'ebnÝch r'í.robkoch a o Zmene a doplnení niektorých ziíkonov.
Star.ba bude dokončená do 3l.12.2019. V pripade, Že termín dokončenia stavby nebude
dodrŽaný. stavebruk je povinný poŽiadat. o jeho predíženie.
Stavenisko musí byt. v zmysle star'ebného zákona označené na viditel'nom mieste pri vstupe
identifikačnou tabuťou s uvedením potfebnýCh údaior' o Sta\.be a účastníkoch i.í.star'b} :

názov stavby, názov stavebníka' názov zhoto.',.itel.a a stavbyvedúceho Íesp' meno stavebného
dozoru, kto a kedv stavbu por.olil. termín začatia a ukončenia stavby.
Stavebník je por'irrnÝ pred zaČatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete tak, aby
nedošlo k ich poškodeniu.
Star'ebník j e por.inn!'r'iesť star.ebný denník.
Pri r1jazde Zo sta\'eniska zabezpečit' čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
SkIador.anie odpadov nešit' s vylúčením moŽnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných
a por'rchových vÓd.

Maj etkoprávne vzt'ahy

Stavba sa bude realizovať v k. ú. Lovčica na pozemkoch CKN 422/2. záhrada' CKN
422137 - zasÍayané plochy a nádvoria. Vlastníkmi pozemku CKN 42212 sú žiadatelia.
Vlastníkom pozemku CKN 422/37 je obec Lovčica _ Trubín. obec Lovčica Trubín listom e.
351/2018 z 05.09.2018 súhlasila s uloŽením potrubia na pozemku CKN 422/37 _ napojenia ČoV
na obecnú kanalizáciu.
Vlastníkmi susedných pozemkov sú: obec Lovčica - Trubín; Ing. Martin Majemík a Ing'
Drahomíra Majerníková, Š. Moys-esa 424163,965 01 Žjar nad' Hronom; Jozeť Jaroš a Mgr. Eva
Jarošová, J. Král'a 90019,965 01 Ziar nad Hronom; Jiin Vician a Marta Vicianová, Lovčica 108,
966 23 Lovčica Trubín.

obec Lovčica. Trubín listom č. 35|12018 z 05.O9 '20|8 súhlasila s napojením kanalizácie
a CoV rodinného domu do miestnej kanalizácie a súhlasila aby napojenie ui"dlo .", pozemok
vo vlastníctve obce.

C.

9.

11.

7.

8.

lt.
1t.
I .+.



D.

l.

J.

4.

E,

Všeobecné ustanovenia

Toto rozhodnutie podl'a $ 26 ods. 4 vodného zríkona je súčasne stavebným povolením
podl'a $ 66 a $ l20 ods. 2 stavebného zďiona.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa
nadobudlutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia móŽe byt' na žiadosť
ýavebníka predlŽená právoplatným roáodnutím pred uplynutím platnosti iohto povolenra.
Stavebné povolenie je závázné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
So stavebnými prácami možno začať az po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Po ukončení rca|ízácie vodnej stavb]' investor poŽiada órgán štátnej vodnej správy
o povolenie na jej uvedenie do prevádzky. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhoánutia
Žiadatel. predloŽí všetky doklady vyplÝvajúce z podmialok pre realizáciu stavbv tohto
povolenia a doklady primerane podťa ustanovení $17, $l8 VyhláŠky MŽP SR č. 4ill2}0)
Z. z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

\ámietk}' účastníkov konania: V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

odór'odnenie

Staiebníci; lng. Peter oslanec, PhD. alng. Lívia oslancová lvancová, obaja bytom
Lovčica č. 253 ' 966 23 Lor.čica . Trubín podali na tunajší úrad dňa 23 .11.201 8 žiadosť ó vydanie
stavebného povolenia podl.a $ 26 r'odného zákona y súlade s $ 66 stavebného zákona na
realizáciu vodnej stavby ,,čistiareň odpadových r'ód VH6..pri rodinnonl dome r'k' ú. Lor'čica na
pozemkoch CKN 422/2, CKN 422/31. Dňa 23.l i.20l8 bol uhradený správny poplatok vo lyške
30.00 €.

V korianí boli predloŽené dokJady:

- projekt stavbl:
_ zá:.azné Stano\.isko obce Lor.čica . Trubín č. 35412018 z 1|,1O.2O|8;_ roáodnutie obce Lovčica - Trubín č. 544120|0 z 17 .O2.201I - umiestnenie vodnej stavby;_ súhlas obce Lovčica - Trubín č. 2012011 z21.O1.2O|1 k stavbe Čov at<o maiého zdroja

znečist.ovania ovzdušia;
- súhlas obce Lovčica - Trubín - list č. 351/20l8 z05.O9.2018 s napojením kanalizácie a ČoV

rodinného domu do miestnej kana|izácie a s uloŽením kanalizačnéňo potrubia cez pozemok
vo vlastnictve obce;

- stanovisko okresného íradu Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor zo dňa 20.11,2018
pod číslom 0U-ZH.PLO-2018/011954 

-k pripravovanému zámeru na pol'nohospodárskej
póde v k. ú. Lovčica pre úče1y výstavby ČoV pri rodinnom dome;. vyjadrenie SVP, š.p. oZ Banská Bystrica č. Cs SVP oZ BB 22612018151 CZ 1,|28512018-
39230 204.10.2018;

- vyjadrenia: SPP.Distribúcia a.s. Bratislava č' 91,9/2010/3á; Stredoslovenská distribučna, a.s.
Zi|ina zn. P2O2O201O0] 0342; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; SIVPS a.s. Banská Bystrica
zn. 161212010.

orgrín štátnej vodnej správy, ktorý je
predloženú žiadosť o požadované povolenie z
stavebného zákona. Navrhované riešenie je
preskúmania predloŽených dokladov nie sú

špeciálnym stavebným uradom preskúmal
hťadísk uvedených v ustanoveniach $ 62
žiadateťmi technicky zdóvodnené a podl'a
ohrozené ani poškodené vodohospodarske



a YŠeobecné Záujmy. organ štátnej vodnej s:rávy podťa $ 61 ods. 2 stavebného zákona listom č.s. oU-ZH-oSZP-000872.O02/2019 číslo záÁaml boo:p;satzotg z11.01.2019 oznáml|účastníkom stavebného konania a dotknuďm orgánom začatie stavebného konanra vuvedenej veci a upustenie od ústneho po:ednávaňa. V zákonom stanovenej lehote- úoastnícikonania a.dotknuté orgány neuplatnili žiádne námietky a pripomienky. loamleJf z vyaareni
a Stanovísk týkajúce sa realizácie vodnej star by sú zahmuté vo výroku tohto rozhodnutia.

Vzhl'adom na uvedené 
.rozhodol orgán Štátnej vodnej správy tak, ako .ie u,,"de,'e vovýrokovej časti tohto rozhodnutta.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podat'odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho

doručenia podťa $ 53 správneho poriadku na okresnom urad'e Žiar n"J H.oň., oam.starostlivosti o životné prostredie. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov móŽe bý,toto
rozhodnutie preskúmané súdom podl'a ustaíor'ení sprá.,.'ehá súdneho poriadku.

Doručuje sa: podl,a rozdel'ovníka

Rozdefor'níi

Doručí sa:

Ing. Peter oslanec, PhD., Lovčica č .253,966 23 Lovčica - 'l.rubín
Ing. Lívia oslancová lvancová, Lovčica č' 253,966 23 Lovčica . Trubín
obec Lovčica - Trubín. Lovčica č. 116, 966 23 Lovčica - Trubín
Ing' Martin Majemík. Š. Moysesa 424163.965 01 Žiat nadHronom
Ing. D.rahomíra Majerníková, Š. Moysesa 424/63,965 01 Žiar nadHronom
JozefJaroš' J. Král'a 9OOl9,965 01 Žiar nadHronom
Mgr. E'va Jarošová, J. Král'a 9O0l9,965 O| Žiar nadHronom
Ján Vician, Lovčica 108,966 23 Lovčica Trubín
Marta Vicianová, Lovčica 108, 966 23 Lovčica Trubín

10. Ing. Gaston-Ivanov, Pod Háj3I,974 05 Banská Bystrica _ projektant
1 l . Ing. Július Sály _ MELIoR' Na Rybníky 14, 966 ž2 Lutila
Na vedomie:
12 stVPS, a.s. Banská Bystrica, Partřánska cesta5,974 01 Banská Bystrica
l3. Stredoslovenská distribučná, a.s. Ži|ina,Pri Rajčianke 2927 /8,01O 47 Žilina
14' SPP.Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44 lb,825 11 Bratislava 26
15. Slovak Telekom, a.s', Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16, okesné riaditeťstvo HaZZ v Žiarinad Hronom, Ul. sNP 127,965 01 Žiar nadHronom17' RIJVZ v Žiafi nad Hronom, Reg. hygienik, Cyrila a Metoda 357/23' 965 01 Žiar nad,

11ronom
18. okresný írad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8'

965 01 Ziar nad Hronom
19. okesný úrad,Žiar nadHronom, oSoŽP - ŠSoH, Námestie Matice slovenskej 8,965 01 Žiar

nad Hronom
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