
 
 
 

Číslo spisu: OU-ZH-OSZP-000504-55/2019-B                  V Žiari nad Hronom dňa  31.05.2019 

Číslo záznamu: 0021057/2019 
 

 

 

 

 

 
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 vodnej správy  podľa  § 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 

právnych 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) 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) špeciálny 

stavebný úrado, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

právnych predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní), na základe žiadosti Obce Krahule, 

Krahule 26, 967 01 Kremnica, IČO 30230365, vykonaného konania a predložených dokladov  

 

stavebníkovi:        Obec Krahule, Krahule 26, 967 01 Kremnica  

IČO:                     30230365 

 

 

A. podľa  § 26 ods. 1 vodného zákona,  §  66 v spojení s §  88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4   

stavebného zákona  

 

d o d a t o č n e    p o v o ľ u j e 

 

realizáciu vodnej stavby:     Rozšírenie vodovodu Krahule  

 

na pozemkoch parcela:       CKN 665, 682, 688, 687/1, 686, 701/1, 701/2, 376/3, 376/1, 381/34, 

381/35, 381/52, 381/51, 381/50, 381/49, 381/48, 381/2, 693, 381/23, 381/41, 381/45, 381/6, 

381/24, 381/3, 358/4, 358/5 (EKN 2548/1), 706, 707, 418/2, 420/7, 708, 420/6, 412/1, 411/1, 

709, 327/1 (EKN 429/1), 318 ( EKN 429/1, 420/1, 2658/1), 391/2 (EKN 420/1, 421, 424/1, 

426/1, 457), 390/8 (EKN 457, 2463/1, 486, 2659/1), 390/6, 390/1 (EKN 488), 384/10 (EKN 488, 

482/1, 483), 289/13 (EKN 483), 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 288/1 (EKN 539, 534, 2639), 385/1 

(EKN 2639, 525/1 a 518/1) a 2660 

katastrálne  územie :           Krahule 

obec :                                  Krahule 

 

       Obec Kremnické Bane listom č. 127/2015 zo dňa 01.07.2015 ako príslušný stavebný úrad 

vydala záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona k dodatočnému stavebnému 

povoleniu. 

  

        odbor starostlivosti o životné prostredie 

         Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 
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      Technický popis: 

       Vodovod je napojený na vybudovanú vetvu „A“ v mieste jestvujúcej redukčnej šachty. 

Zrealizovaný je z HD-PE potrubia 110x6,6 mm, PE 100, SDR 17, PN 10. Celková dĺžka trasy 

vodovodu je 1 296,0 m (vetva „A2“ – dĺžka trasy 1 170,0 m a vetva „A 2-1“ - dĺžka trasy 126,0 

m).  
 

     Majetkoprávne vzťahy: 

      Stavba je zrealizovaná na pozemkoch parcela číslo CKN 665, 682, 688, 687/1, 686, 701/1, 

701/2, 376/3, 376/1, 381/34, 381/35, 381/52, 381/51, 381/50, 381/49, 381/48, 381/2, 693, 

381/23, 381/41, 381/45, 381/6, 381/24, 381/3, 358/4, 358/5 (EKN 2548/1), 706, 707, 418/2, 

420/7, 708, 420/6, 412/1, 411/1, 709, 327/1 (EKN 429/1), 318 ( EKN 429/1, 420/1, 2658/1), 

391/2 (EKN 420/1, 421, 424/1, 426/1, 457), 390/8 (EKN 457, 2463/1, 486, 2659/1), 390/6, 390/1 

(EKN 488), 384/10 (EKN 488, 482/1, 483), 289/13 (EKN 483), 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 

288/1 (EKN 539, 534, 2639), 385/1 (EKN 2639, 525/1 a 518/1) a 2660 v katastrálnom  území          

Krahule, obec  Krahule. 

 

       Pozemky parcela číslo CKN 682, 381/34, 381/2, 693, 381/23, 358/5 (EKN 2548/1), 706, 

707, 418/2, 708, 709, 327/1 (EKN 429/1), 318 ( EKN 429/1, 420/1, 2658/1), 391/2 (EKN 420/1, 

421, 424/1, 426/1, 457), 390/8 (EKN 457, 2463/1, 486, 2659/1), 390/1 (EKN 488), 384/10 (EKN 

488, 482/1, 483), 289/13 (EKN 483), 289/5, 288/1 (EKN 539, 534, 2639), 385/1 (EKN 2639) 

a 2660 sú zapísané na liste vlastníctva č. 121 a sú vo vlastníctve stavebníka. 

 

        Pozemok parcela číslo CKN 665, zapísaný na liste vlastníctva č. 556 je vo vlastníctve 

Hodes s.r.o.,  821 08 Bratislava;  pozemky parcela číslo CKN 688 a 686, zapísané na liste 

vlastníctva č. 547 je vo vlastníctve BLAUFUSS Invest, s.r.o., Bratislava; pozemok parcela číslo 

CKN 701/1, zapísaný na liste vlastníctva č. 589 je vo vlastníctve Ing. Stanislava Ruska a Ing. 

Jaroslavy Ruskovej; pozemok parcela číslo CKN 701/2, zapísaný na liste vlastníctva č. 583 je vo 

vlastníctve Michala Labaša; pozemok parcela číslo CKN 376/3, zapísaný na liste vlastníctva č. 

397 je vo vlastníctve Ing. Štefana Šabíka a Ľuby Šabíkovej; pozemok parcela číslo CKN 376/1, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 372 je vo vlastníctve Ing. Jána Ciriaka; pozemok parcela číslo 

CKN 381/35, zapísaný na liste vlastníctva č. 399 je vo vlastníctve MAC-PRO, s.r.o., Nitra; 

pozemok parcela číslo CKN 381/52, zapísaný na liste vlastníctva č. 569 je vo vlastníctve Ing. 

Martina Čeryho a Mgr. Veroniky Čery; pozemok parcela číslo CKN 381/51, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 430 je vo vlastníctve Ing. Juraja Muziku; pozemky parcela číslo CKN 381/50 

a 381/49, zapísané na liste vlastníctva č. 570 sú vo vlastníctve Ing. Jozef Kertésza; pozemok 

parcela číslo CKN 381/48, zapísaný na liste vlastníctva č. 568 je vo vlastníctve  Daniely 

Lendelovej; pozemky parcela číslo CKN 381/41, 381/24 a 381/3 zapísané na liste vlastníctva 

č.339 sú vo vlastníctve TERA TRADE, s.r.o., Bratislava; pozemok parcela číslo CKN 381/45, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 345 je vo vlastníctve RNDr. Petra Dubca a Martiny Dubcovej; 

pozemok parcela číslo CKN 381/6, zapísaný na liste vlastníctva č. 353 je vo vlastníctve JUDr. 

Vladimír Urblík; pozemok parcela číslo CKN 358/4, zapísaný na liste vlastníctva č. 328 je vo 

vlastníctve Mgr. Dana Juríčková; pozemok parcela číslo CKN 420/7, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 177 je vo vlastníctve MUDr. Viliama Višňovského a MUDr. Miloty Višňovskej; 

pozemky parcela číslo CKN 420/6, 412/1 a 411/1, zapísané na liste vlastníctva č. 81 sú vo 

vlastníctve   Miloša Hurtíka; pozemok parcela číslo CKN 390/6, zapísaný na liste vlastníctva č. 

411 je vo vlastníctve Aleny Riedlovej a Ing. Richarda Riedla; pozemky parcela číslo CKN 289/6 

a 289/7, zapísané na liste vlastníctva č. 352 sú vo vlastníctve Milana Luptáka ; pozemok parcela 

číslo CKN 289/8, zapísaný na liste vlastníctva č. 373 je vo vlastníctve Zdenka Baláža; pozemok 

parcela číslo CKN 385/1 (EKN 525/1), zapísaný na liste vlastníctva č. 282 je vo vlastníctve   
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Slovenskej republiky – MV SR a pozemok parcela číslo CKN 385/1 (EKN 518/1), zapísaný na 

liste vlastníctva č. 398 je vo vlastníctve   Banskobystrického samosprávneho kraja. 

 

     Predložená bola zmluva o zriadení vecného bremena č. 196/2015 uzatvorená medzi 

Ministerstvom vnútra SR a stavebníkom;  zmluva o zriadení vecného bremena č. 

93/2018/ODDSMCI uzatvorená medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a stavebníkom 

a zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 16.11.2017, resp. 17.04.2018 uzatvorená medzi 

vlastníkmi pozemkov a stavebníkom. Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym 

odborom boli zavkladované vecné bremená  spočívajúce v práve strpieť potrubie verejného 

vodovodu, resp. „in rem“ spočívajúce v uložení potrubia verejného vodovodu s ochranným 

pásmom v šírke 1,5 m na obidve strany v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom alebo 

rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu a umožniť vstup na pozemky parcela číslo 

CKN parcela 381/6, 358/4, 289/6, 289/7 pri opravách a haváriách vodovodného potrubia.   

 

 

B)       Vzhľadom na to, že stavba je toho času dokončená pre daný účel, špeciálny stavebný úrad 

týmto rozhodnutím podľa § 26 ods. 4 vodného zákona, § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 

vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

povoľuje  

 

trvalé užívanie stavby :  Rozšírenie vodovodu Krahule  

 

postavenej podľa geometrického plánu  č. 47110899-111/2017 zo dňa 30.06.2017 

na pozemkoch parcela:       CKN 665, 682, 688, 687/1, 686, 701/1, 701/2, 376/3, 376/1, 381/34, 

381/35, 381/52, 381/51, 381/50, 381/49, 381/48, 381/2, 693, 381/23, 381/41, 381/45, 

381/6, 381/24, 381/3, 358/4, 358/5 (EKN 2548/1), 706, 707, 418/2, 420/7, 708, 420/6, 

412/1, 411/1, 709, 327/1 (EKN 429/1), 318 ( EKN 429/1, 420/1, 2658/1), 391/2 (EKN 

420/1, 421, 424/1, 426/1, 457), 390/8 (EKN 457, 2463/1, 486, 2659/1), 390/6, 390/1 (EKN 

488), 384/10 (EKN 488, 482/1, 483), 289/13 (EKN 483), 289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 288/1 

(EKN 539, 534, 2639), 385/1 (EKN 2639, 525/1 a 518/1) a 2660 

katastrálne  územie :           Krahule 

 

s nasledovnými podmienkami: 

1. Povolenie na užívanie vodnej stavby sa vzťahuje na rozšírenie vodovodu v obci Krahule 

ktoré sa realizovalo na pozemkoch parcela číslo CKN 665, 682, 688, 687/1, 686, 701/1, 

701/2, 376/3, 376/1, 381/34, 381/35, 381/52, 381/51, 381/50, 381/49, 381/48, 381/2, 693, 

381/23, 381/41, 381/45, 381/6, 381/24, 381/3, 358/4, 358/5 (EKN 2548/1), 706, 707, 418/2, 

420/7, 708, 420/6, 412/1, 411/1, 709, 327/1 (EKN 429/1), 318 ( EKN 429/1, 420/1, 2658/1), 

391/2 (EKN 420/1, 421, 424/1, 426/1, 457), 390/8 (EKN 457, 2463/1, 486, 2659/1), 390/6, 

390/1 (EKN 488), 384/10 (EKN 488, 482/1, 483), 289/13 (EKN 483), 289/5, 289/6, 289/7, 

289/8, 288/1 (EKN 539, 534, 2639), 385/1 (EKN 2639, 525/1 a 518/1) a 2660 v k.ú. Krahule. 

2. Vlastníkom vodnej stavby je obec Krahule, Krahule č.26, 967 01 Krahule, IČO 30230365. 

3. Prevádzkovateľom vodnej stavby bude Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o., Koceľova 9, 

821 08 Bratislava – Ružinov, v zmysle Zmluvy o výkone činnosti odborne spôsobilej osoby   

č. 02-2018-BA z decembra 2018.  

4. Vodovod bude slúžiť na zásobovanie obyvateľov obce Krahule pitnou vodou. 
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5. Vodnú stavbu prevádzkovať kontinuálne oprávnenou osobou podľa prevádzkového poriadku 

verejnej kanalizácie a v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.   

6. Pri prevádzke dodržiavať predpisy o bezpečnosti pri práci.  

7. Dodržať podmienky vyplývajúce zo zmluvy o zriadení vecného bremena č. 196/2015 

uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra SR a stavebníkom; zo zmluvy o zriadení vecného 

bremena č. 93/2018/ODDSMCI uzatvorenej medzi Banskobystrickým samosprávnym 

krajom a stavebníkom; zo zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 16.11.2017, resp. 

17.04.2018 uzatvorenej medzi vlastníkmi pozemkov a stavebníkom. 

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

platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. 

9. Vodovod prevádzkovať v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných     

kanalizáciách. 

10. Počas prevádzky vodnej stavby vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu jej technického 

stavu v zmysle prevádzkového poriadku. 

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

rozhodnutím. 

12. 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. 

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

technických predpisov ako aj príslušných STN. 

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

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

novému nadobúdateľovi. 

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

stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne. 

16. Stavebník si nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej údržby 

cesty III/2504 (III/578003) v zmysle schváleného operačného plánu ZÚC. 

17. V termíne do 30 dní od vydania kolaudačného rozhodnutia budú podzemné hydranty o počte 

6 ks označené tabuľkou v zmysle požiadaviek § 8 ods. 8 vyhl. MV SR č. 699/2004 o 

zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.  

 

       V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je obec oslobodená od správnych poplatkov. 

 

 

ODÔVODNENIE 

 

 

            Obec Krahule, 967 01 Kremnica, IČO 30230365, požiadala listom doručeným dňa 26. 

mája 2015 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie 

dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie vodovodu Krahule“ a zároveň obec 

požiadala o kolaudáciu stavby. Stavba bola zrealizovaná na pozemkoch parcela CKN 665, 682, 

688, 687/1, 686, 701/1, 701/2, 376/3, 376/1, 381/34, 381/35, 381/52, 381/51, 381/50, 381/49, 

381/48, 381/2, 693, 381/23, 381/41, 381/45, 381/6, 381/24, 381/3, 358/4, 358/5 (EKN 2548/1), 

706, 707, 418/2, 420/7, 708, 420/6, 412/1, 411/1, 709, 327/1 (EKN 429/1), 318 ( EKN 429/1, 

420/1, 2658/1), 391/2 (EKN 420/1, 421, 424/1, 426/1, 457), 390/8 (EKN 457, 2463/1, 486, 

2659/1), 390/6, 390/1 (EKN 488), 384/10 (EKN 488, 482/1, 483), 289/13 (EKN 483), 289/5, 

289/6, 289/7, 289/8, 288/1 (EKN 539, 534, 2639), 385/1 (EKN 2639, 525/1 a 518/1) a 2660. 
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Investorom stavby je Obec Krahule. Projektovú dokumentáciu  vypracoval ROVEST, s.r.o., 

Projektová príprava a inžinierska činnosť, Vodohospodárske a ekologické stavby, Kremnička 3, 

974 05 Banská Bystrica, hlavný projektant Ing. Vladimír Rojík ako zákazku č. 33/2008. Stavba 

bola podľa predloženej žiadosti zrealizovaná v roku 2009. 

 

       K žiadosti  boli doložené nasledovné doklady - projektová dokumentácia; stanovisko OR 

HaZZ v Žiari nad Hronom č. ORHZ-1143/2008 zo dňa 12.12.2008; stanovisko Slovak Telekom, 

a.s. BB 2669/2008 zo dňa 18.11.2008; vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. č.113/2009/Sá; 

vyjadrenie SSE - distribúcia, a.s. č. P20202008110564 zo dňa 9.12.2008; záväzné stanovisko 

obce Krahule č. 24/2009 zo dňa 19.1.2009; vydané podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona; 

súhlas Vladimíra Bednára zo dňa 19.1.2009; vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia 

v Banskej Štiavnici, ŠVS č. 2008/01745/ZH zo dňa 19.11.2008; vyjadrenie Obvodného úradu 

životného prostredia v Banskej Štiavnici, OO č. 2008/01753/ZH zo dňa 12.11.2008; vyjadrenie 

Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, úsek posudzovania vplyvov na ŽP  

č. 2008/01756/ZH zo dňa 11.11.2008; vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia 

v Banskej Štiavnici, OH č. 2008/01757/ZH zo dňa 11.11.2008 a vyjadrenie Obvodného úradu 

životného prostredia v Banskej Štiavnici, OPaK č. 2008/01755/ZH zo dňa 11.11.2008. 

 

      Podľa predloženej projektovej dokumentácie vodovod je napojený na vybudovanú vetvu „A“ 

v mieste jestvujúcej redukčnej šachty. Vodovod bol navrhnutý z HD-PE potrubia 110x6,6 mm, 

PE 100, SDR 17, PN 10. Celková dĺžka trasy vodovodu je 1 296,0 m (vetva „A2“ – dĺžka trasy 

1 170,0 m a vetva „A 2-1“ - dĺžka trasy 126,0 m).  

 

      Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-ZH-

OSZP-2015/006060 zo dňa 01.06.2015 vyzval stavebníka  podľa § 88a ods. 1 stavebného 

zákona, aby predložil - doplnil doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby „Rozšírenie 

vodovodu Krahule“ ktoré bolo realizované na pozemkoch v k.ú. Krahule, nie je v rozpore 

s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného 

plánovania a osobitnými predpismi.  

 

      Podanie bolo dopĺňané postupne. Dňa 19.6.2015 bol doplnený geometrický plán, zoznam 

vlastníkov parciel a čestné prehlásenia – súhlas vlastníkov parciel (10x); dňa 23.06.2015 výpis 

z listu vlastníctva č. 121 – čiastočného (2x) a kópia z katastrálnej mapy; vyjadrenie obce 

Kremnické Bane č. 127/2015 zo dňa 01.07.2015, že stavba je v súlade s ÚPD obce Krahule; dňa 

14.07.2015 vyjadrenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica č. CS 42/2015/CZ7215/2015-210 zo dňa 

23.06.2015 a vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest č. BBRSC/00162/2015 zo dňa 

02.07.2015; dňa 22.07.2015 vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového 

a lesného odboru č. OU-ZH-PLO-2015/007505 zo dňa 20.07.2015; dňa 24.07.2015 vyjadrenie 

Lesov SR, š.p. OZ Žarnovica,  čestné prehlásenie – súhlas Ing. Jána Ciriak, vyjadrenie RUVZ 

v Žiari nad Hronom č. G/2015/00982-2 zo dňa 18.063.2015 a vyjadrenie MV SR, Centrum 

podpory Banská Bystrica  zo dňa 14.7.2015; dňa 10.08.2015 vyjadrenie Banskobystrického 

samosprávneho kraja č. 07239/2015/ODDISM-3 zo dňa 30.07.2015; dňa 31.08.20015 stanovisko 

Slovenského pozemkového fondu Bratislava č. SPFZ/2015/78627 SPFS/2015/17411 zo dňa 

03.08.2015; dňa 13.01.2016 – dodatok č.1 Prevádzkového poriadku; dňa 14.5.2018 zmluva 

o zriadení vecného bremena  (2x), dňa 08.06.2018 zmluva o zriadení vecného bremena 

s Banskobystrickým samosprávnym krajom a geometrický plán č. 47110899-111/2017 zo dňa 

30.06.2017, overený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom 31.07.2017. 
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       Dňa 13.12.2018 bolo starostom obce Krahule tunajšiemu úradu oznámené, že rozhodnutím 

Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru (podľa údajov evidovaných 

na LV č.  546 - OU-ZH-PLO - 2016/000444-70 zo dňa 19.7.2016) bol vykonaný projekt 

jednoduchých pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 

a o pozemkových spoločenstvách; došlo k prečíslovaniu niektorých parciel pozemkov 

v predmetnej lokalite; k zámene parciel medzi obcou Krahule a Slovenským pozemkovým 

fondom, resp. inými vlastníkmi pozemkov dotknutých predmetnou stavbou; došlo aj rozdeleniu 

parciel v predmetnej lokalite a k zmene vlastníctva k niektorým pozemkom. Zároveň boli 

Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálnym odborom okrem iného zavkladované vecné 

bremená  spočívajúce v práve strpieť potrubie verejného vodovodu, resp. „in rem“ spočívajúce 

v uložení potrubia verejného vodovodu s ochranným pásmom v šírke 1,5 m na obidve strany 

v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom alebo rešpektovať ochranné pásmo verejného 

vodovodu a umožniť vstup na pozemky C-KN parcela 381/6, 358/4, 289/6, 289/7 pri opravách a 

haváriách vodovodného potrubia.   

 

        So zreteľom na tieto  nové skutočnosti uvedené starostom 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 vzťahujú 

ustanovenia § 58 až 66 stavebného zákona.  

 

         Podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona s konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je 

už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.  

 

        Tunajší úrad listom č. OU-ZH- OSZP-000494-38/2018 zo dňa 19.12.2018 oznámil začatie 

vodoprávneho konania a súčasne k prerokovaniu žiadosti nariadil ústne pojednávanie  spojené 

s miestnym zisťovaním na deň 06.02.2019. 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. 

Nakoľko ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkom konania a 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 bolo doručené verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4, 5 a 6 

vodného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Krahule  dňa 

27.12.2018 a zvesené z úradnej tabule dňa 28.1.2019. 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. Stavebník 

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

 

       Na ústnom pojednávaní dňa 06.02.2019 boli prítomní oboznámení s predmetom konania a 

obsahom predložených podkladov. Skonštatované bolo,  že stavba bola posúdená z hľadiska 

zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie, ďalej boli posúdené 

stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia osobitné záujmy podľa osobitných predpisov. Na 

základe predložených dokladov špeciálny stavebný úrad dospel na konaní k záveru, že ďalšia 

existencia stavby nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným stavebným zákonom 

a osobitnými predpismi. Špeciálny stavebný úrad nezistil dôvody, vyplývajúce z platných 

zákonov, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu predmetnej stavby. Podľa § 88a ods. 9 

stavebného zákona s konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá už je dokončená, môže 
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stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že stavba je 

stavebne ukončená. Nakoľko je stavba dokončená, špeciálny stavebný úrad nestanovil 

podmienky pre realizáciu stavby. V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.  

 

       Na ústnom pojednávaní bola predložená Zmluva o výkone činnosti odborne spôsobilej 

osoby č. 02-2018-BA. Predmetom zmluvy je výkon činnosti odborne spôsobilej osoby pri 

prevádzkovaní verejného vodovodu s vodným zdrojom a vodojemom, ako aj verejnej kanalizácie 

vrátane čistiarne odpadových vôd. Doplnok prevádzkového poriadku bol na tunajší úrad 

predložený k nahliadnutiu v rámci konania. Špeciálny stavebný úrad preskúmal predložené 

podkladové materiály ku kolaudácii stavby a zistil, že na základe predložených podkladov nie je 

možné rozhodnúť. Na ústnom pojednávaní bolo prerokované, že k vydaniu užívacieho povolenia 

je potrebné predložiť kladné záväzné stanovisko OR HaZZ v Žiari nad Hronom (k jeho vydaniu 

je potrebné predložiť Projekt protipožiarnej ochrany stavby, vyhlásenia zhody a kontrolu 

funkčnosti hydrantov); záväzné stanovisko RUVZ Žiar nad Hronom ( k jeho vydaniu je potrebné 

predložiť rozbor kvality vody); protokol o odovzdaní a prevzatí stavby; doklady o výsledkoch 

predpísaných skúšok ( tlakové skúšky – vodovodu a hydrantov); vyhlásenia zhody na použité 

materiály; stavebný denník a stanovisko SPP - distribúcia, a.s. ku kolaudačnému konaniu. So 

zreteľom na priebeh ústneho pojednávania, predložené podklady a platnú legislatívu bolo 

skonštatované, že po doložení potrebných podkladov realizovanú vodnú stavbu je možné uviesť 

do trvalej prevádzky. Prerokované boli podmienky pre trvalé užívanie stavby. Na ústnom 

pojednávaní bolo prerokované, že tunajší úrad konanie podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom 

konaní preruší, samostatným listom podklady vyžiada a určí lehotu na doloženie podkladov – 

30.06.2019. Termín na predloženie podkladov bol určený so zreteľom na to, že je potrebné 

spracovať projekt protipožiarnej ochrany stavby a na potrebu vykonať tlakové skúšky vodovodu 

a hydrantov. Z priebehu ústneho pojednávania bola vyhotovená zápisnica, ktorá je súčasťou 

spisu. Konanie bolo rozhodnutím č. OU-ZH-OSZP-000504-42/2019-B zo dňa 11.02.2019 

prerušené a výzvou z toho istého dňa boli vyžiadané potrebné podklady - kladné záväzné 

stanovisko OR HaZZ v Žiari nad Hronom (k jeho vydaniu je potrebné predložiť Projekt 

protipožiarnej ochrany stavby, vyhlásenia zhody a kontrolu funkčnosti hydrantov);  záväzné 

stanovisko RUVZ Žiar nad Hronom ( k jeho vydaniu je potrebné predložiť rozbor kvality vody);  

protokol o odovzdaní a prevzatí stavby;  doklady o výsledkoch predpísaných skúšok ( tlakové 

skúšky – vodovodu a hydrantov);  vyhlásenia zhody na použité materiály;  stavebný denník a 

 stanovisko SPP - distribúcia, a.s. ku kolaudačnému konaniu.  

 

       Podklady boli dopĺňané postupne. Dňa 22.02.2019 bolo doručené stanovisko OR HaZZ 

v Žiari nad Hronom č. ORZZ-ZH2-2019/000002-002 zo dňa 06.02.2019; dňa 25.02.2019 bol 

doručený Protokol o skúške pitnej vody č. 135057/2018; dňa 27.03.2019 záväzné stanovisko 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  Žiar nad Hronom č. K/2019/00195-4 zo dňa 

22.03.2019; dňa 29.03.2019 stanovisko SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 

Bratislava č. TDúKRú0005/2019/Ba zo dňa 27.3.2019; dňa 03.04.2019 potvrdenie o kontrole 

požiarnych vodovodov; dňa 29.04.2019 zápis o tlakovej skúške na vodovodnom potrubí, 

stavebný denník, certifikáty použitých materiálov, odovzdávací a preberací protokol; dňa 

16.05.2019 potvrdenie o kontrole požiarnych vodovodov zo dňa 15.5.2019 a dňa 23.05.2019 

bolo doručené kladné stanovisko OR HaZZ v Žiari nad Hronom č. ORZZ-ZH2-2019/000002-

004 zo dňa 17.05.2019. 

                

        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 
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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.  

 

       Vzhľadom na uvedené skutočnosti  rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

POUČENIE 

 

        Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zákona o správnom konaní právo  

podať odvolanie. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní 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 a 9  vodného zákona doručené formou verejnej 

vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Krahule  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. Pre osoby, ktorým sa toto rozhodnutie 

nedoručuje do vlastných rúk je posledný deň zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli 

dňom doručenia. 

 

 

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

 

 

 

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

odtlačok pečiatky,  podpis 

 

Rozhodnutie sa doručuje so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli: 

Obec Krahule, Krahule 26, 967 01 Kremnica   

 

Rozdeľovník 

Rozhodnutie sa doručí 

1. Obec Krahule, Krahule 26, 967 01 Kremnica   

2. Hodes, s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava 

3. BLAUFUSS Invest s.r.o., Einsteinova 7, 851 01 Bratislava 

4. Ing. Stanislav Rusko, Willermova 562/10, 949-07 Nitra – Janíkovce 

5. Ing. Jaroslava Rusková, Willermova 562/10, 949-07 Nitra – Janíkovce 

6. Labaš Michal, Malcov 204, 086 06  Malcov 

7. Ing. Štefan Šabík, Palárikova 23, 934 01 Levice 

8. Ľuba Šabíková, Palárikova 23, 934 01 Levice 
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9. Ing. Ján Ciriak, Pivničná ulica 6228/40, 934 05 Levice 

10. MAC-PRO, s.r.o., Ovocinárska 23, 94901 Nitra 

11. Ing. Martin Čery, Ovocinárska 23, 949 01 Nitra 

12. Mgr. Veronika Čery, Ovocinárska 23, 949 01 Nitra 

13. Ing. Juraj Muzika, Clementisova 909/6, 949 01 Nitra 

14. Ing. Jozef Kertész, Prešovská 67/3, 949 01 Nitra 

15. Daniela Lendelová, Kmeťová 23/6, 949 01 Nitra 

16. TERA TRADE, s.r.o., Laurinská 18, Bratislava 811 01  

17. RNDr. Peter Dubec, Jesenského 842/29, 965 01 Žiar nad Hronom 

18. Martina Dubcová, Jesenského 842/29, 965 01 Žiar nad Hronom 

19. JUDr. Vladimír Urblík, Ul. Š. Moysesa 55/18, 965 01 Žiar nad Hronom 

20. Mgr. Dana Juríčková, Horná Ves 43/C, 967 01 Kremnica 

21. MUDr. Viliam Višňovský, Nová Dolina 1271/28A, 967 01 Kremnica 

22. MUDr. Milota Višňovská, Nová Dolina 1271/28A, 967 01 Kremnica 

23. Miloš Hurtík, Slaská 144, 966 22 Slaská 

24. Alena Riedlová, Tulská 5385/26, 974 04 Banská Bystrica 

25. Ing. Richard Riedl, Tulská 5385/26, 974 04 Banská Bystrica 

26. Milan Lupták, Krahule 174, 967 01 Kremnica 

27. Zdenko Baláž, Krahule 163, 967 01 Kremnica 

28. Lesy SR, š.p. OZ Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica 

29. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  

30. BB RSC, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 

31. Ministerstvo vnútra SR, Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, PSC 81272  

32. ROVEST, s.r.o., Projektová príprava a inžinierska činnosť, Vodohospodárske a ekologické 

stavby, Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica - projektant Ing. Vladimír Rojík 

33. CAMPRI, spol. s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužanky  

34. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 

 

Na vedomie  

35. Obec Kremnické Bane, starosta obce, 967 01 Kremnica 

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

37. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

38. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b,825 19 Bratislava  26 

39. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica  

40. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica  

41. OR Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 127, 96501 Žiar nad 

Hronom 

42. RÚVZ v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, Žiar nad Hronom 

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

965 01 Žiar nad Hronom 

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

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

45. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán OPaK, 

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

46. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice slovenskej č.8, 

96501 Žiar nad Hronom 

 



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0021057/2019

Vec: Rozhodnutie | Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia a zároveň dodatočná kolaudácia stavby 
"Rozšírenie vodovodu Krahule"

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

Schválené 10.06.2019  
12:19 Berkeš Dušan, Ing. vedúci OU-ZH-

OSZP vedúci odboru Nie   
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