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odbor starost|ivosti o Životné prostredie
Námestie Matice s|ovenskei 8, 965 ol Žlar nad Hronom

Císlo spisu: oU-ZH-o SZP -O07 578i201 9-R-014
Cís|o záznamu: 00270 44l20I9

Y Žiari nad Hronom dňa II,07 ,2019

ROZHODNUTIE

okresný urad Žíar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy v zmysle podfa $ 5 ods. I zákona č,. 52512003 Z. z, o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie ao Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov v platnom zneni a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podťa $ 61 písm.
c) zákona č. 36412004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (vodný zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) v súlade s ustanoveniami $ 46 zákona č.

7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
správny poriadok) stavebníkovi:

Prologis Slovak Republic XL, s.r.o., Diafničná cesta24,903 01 Senec, tČo: szo+zozz

podl'a$26ods.3vodnéhozákonavspojenís$82ods. 1zákonač.5011976Zb.oúzemnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,stavebný zákon,.)

povoťuje užívanie

vodnej stavby: ,,So 07.1 Rozšírenie verejného vodovodu a prípojka vodovodu..realizovaný
v rámci stavby ,,Priemyselný areáI a logistický park Šašovské Podhradie I. etapa - Výrobno -
skladová hala B.. na pozemku parcelné číslo CKN 484 v katastrálnom území Šašovské Podhradie,
ktorá bola vybudovaná na základe povolenia vydaného okresným úradom Žiar nad Hronom,
odbor starostlivosti o životné prostredie č. S.: oU-ZH-oSZP-0085]5-0I5l20r7-R, č. Z.:
002755512017 z 09.08.2017 a za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.

Účel vodnej stavb)z: rozšírenie verejného vodovodu a zásobovanie priemyselného a logistického
parku v katastrálnom území ŠaŠovské Podhradie pitnou vodou

Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekt}':
Rozšírenie verejného vodovodu - potrubie HDPE100 SDR17 D110 d|žka 151,00 m,
Vodovodná prípojka - potrubie HDPEl00 SDR17 D110 aizua 1,1 m,
Podzemnéhydranty-2ks

Podmienky trvalého uŽívania:

1. Vlastník vodnej stavby: Prologis Slovak Republic XL, s.r.o., Diafničná cesta24,903 01 Senec,
ICO:52042022

2. Prevádzkovatef vodnej stavby: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost', a. s.

Banská Bystrica, Par1izánska cesta 5, 974 01Banská Bystrica, ICo: 36 644 030.

3, Vodnú stavbu prevádzkovat'podfa prevádzkového poriadku odborne spósobilou osobou a v
súlade s ustanoveniami vodného zákona a v súlade S ustanoveniami Zákona č. 44212002 Z. z.
o verei nÝch vodovodo ch a verei nÝ ch kanalizáciách.



4. Pravidelnou údržbou, čistením a včasnými opravami prevádzkovat' vodnú stavbu tak, aby
nedochádzalo k jej znehodnoteniu a predlŽila sa jej vyuŽiteťnost'.

5. Zmeny v spósobe užívania vodnej stavby sú moŽné len po predcháďzajúcom ohlásení
stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne.

6. Vodnú stavbu udržiavat, počas preváďzky v technickom stave tak, aby bola schopná plynulej
abezpečnej prevádzky.

7. Priprevádzke dodržiavať predpisy o bezpečnosti pri práci.

8. V termíne do 31.08'2019 doasfaltovať,,štartovacie jamy.. namiestnej komunikácii.
Zodpovedný: Prologis Slovak Republic XL, S.r.o., Dial'ničná cesta24,903 01 Senec, ICo:
52042022

9. Počas doby 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia Prologis
Slovak Republic XL, s.r'o., Diafničná cesta24,903 01 Senec bude vykonávat'opravy cestného
telesa nad miestom riadeného pretlaku v prípade jeho poškodenia (sadania).

Námietky účastníkov konania: V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Podmienky zo stanoviska účastníka konania boli zahrnuté do podmienok trvalého uŽivania v bode
č. 8, 9.

odóvodnenie

Žlad,ater Prologis Slovak Republic XL, s.r.o., Diaťničná cesta24,903 01 Senec, IČo:
52042022listom doručeným dňa 12,06.2019 požiadal okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor
starostlivosti o životné prostredie o vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu ,,So 07.1
Rozšírenie verejného vodovodu a prípojka vodovodu.. rea|izovaný v rámci stavby ,,Priemyselný
areál a logistický park ŠaŠovské Podhradie I. etapa - Výrobno * skladová hala B..v k. ú. Šašovské
Podhradie. Realizácia vodnej stavby bola povolená rozhodnutím okresného úradu Žiar nad,
Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie č. s.: oU-ZH-oSZP-008575-01512077-Pt, č. z.:
002755512017 z 09.08.2017. Súčast'ou žiadosti bolo splnomocnenie na zastupovanie pre Ing.
Mareka Beňuška; úhrada správneho poplatku vo výške 60,00 eur; geodetická časť dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavby - polohopisné a výškopisné zameranie; popis a odÓvodnenie
odchýlky od projektu: aby nedochádzalo k obmedzeniu dopravy na ulici, potrubie bolo popod
cestu realizované riadeným pretlakom'

Nakofko navrhovaná činnost' ,,Priemyselný areáI a logistický park ŠaŠovské Podhradie I.

etapa - Výrobno * skladová hala B.. v k. ú. Sašovské Podhradie bola predmetom zist'ovacieho
konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na Životné prostredie v zmysle zákona
o posudzovaní vplyvov, orgán štátnej vodnej správy listom č. s. oU-ZH-oSZP-007578-00412019,
č. z. 002366212019 z 17 ,06.2019 požiada| okresný urad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o
Životné prostredie, orgán posudzovania vplyvov na ŽP o vydanie závázného stanoviska podťa $
38 ods' 4 písm. d) zákonač,2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov naživotné prostredie a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k navrhovanej činnosti. Listom č. s.
oU-ZH-oSZP-007578-005l20l9, č. z. 002370012019 z 14.06.2019 špeciálny stavebný úrad
v zmysle $ 38 ods. 2 písm. a) zákonač.2412006 Z. z, o posudzovaní vplyvov na Životné prostredie
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znenineskorších predpisov zverejnil Žiadost, o vydanie
kolaudačného konania bez príloh na úradnei tabuli a na svoiom webovom sídle.
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okresný uradŽiar nad Hronom' odbor starostlivosti o Životné prostredie listom č. }U-ZH-
oSZP-007578-003l20I9, ě. z.00233I8l20I9 z 14.06.2019 oznámllzačatie kolaudačného konania
spojeného s miestnou obhliadkorr, ktoré sa uskutočnilo dňa 03.07.2019 v priestoroch stavby
,,Priemyselný areá| a logistický park SaŠovské Podhradie I. etapa - Výrobno - skladová hala B.. v
k. ú. Šašovské Podhradie. Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovi ažíad,ate|aa zástupcovia
Mesta Žiar nad Hronom. Dřn27.06.2OI9 zástupca StVS, a. s. Banská Bystrica emailom doručil
na tunajší úrad písomné ospravedlnenie neúčasti na ústnom pojednávaní. Svoju neúčasť na ústnom
pojednávaní telefonicky ospravedlnili SvP, š' p. oZ Banská Bystrica a Banskobystrická
regionálna správa ciest, a. s. Banská Bystrica. Dňa 01 .07.2019 bolo špeciálnemu stavebnému
úradu doručené závázné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov na ŽP pod č. s. oU-ZH.oSZP-
20191007814 ě' z.:002531512019 z 21.06.2019. Dňa 03.07.2019 bolo elektronicky doručené
stanovisko KR HaZZ v Banskej Bystrici ku kolaudácii stavby _ bez pripomienok. Predmetom
pojednávania bolo prerokovanie uskutočnenej odchýlky a prerokovanie podmienok uŽívania
vodnej stavby a jej uvedenie do trvalej prevádzky podl'a $ 26 vodného zákona v súlade s $ 82
stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 44212002 Z' z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 27612001 Z. z. o regulácii v siet'ových odvetviach.
Na základe miestnej obhliadky bolo konštatované, že uvedená vodná stavba bola rca|izovaná
v súlade s dokumentáciou overenou špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní až na
drobnú odchýlku týkajúcu sa spósobu rca|izácie prechodu potrubia popod miestnu komunikáciu.
o odchýlke boli účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány upozornení v pozvánke. Po
vízuáInej obhliadke je vodná stavba užívania schopná. Z pojednávania vyplynu|o, že k uvedeniu
stavby do prevádzky je potrebné doloŽit, závázné stanovisko RUVZ. regionálny hygienik v Žiarl
nad Hronom. Z pojednávania bol spísaný protokol. Dňa 08.0].2019 boli nedostatky konania
odstránené.

K uvedeniu vodnej stavby do trvalej prevádzky bolo predloŽené:
splnomocnenie na zastupovanie pre Mgr. Ivanu Tepličkovú;

_ úhrada správneho poplatku vo výške 60,00 eur;
_ geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby - polohopisné a výškopisné

zameranie;

- projekt stavby schválený vo vodoprávnom konaní + popis a odóvodnenie odchýlky od projektu:
právoplatné stavebné povolenie;

- závázné stanovisko nÚvz ku kolaudácii stavby z o 04.O7.2OI9;

- Zápis o odovzdani a prevzatí stavby z 07 .06.2019;

- Protokol o tlakovej skúške vodovodného potrubia z I.7.2019;

- osvedčenie o vodotesnosti nádrže V-Alfatec o objeme 9,4 m3

- Zm|uva o uzavreti zmluvy o preváďzkovaní infraštruktúrneho majetku ,,Priemyselný
a logistický areál ŠaŠovské Podfuadie uzatvorená so StVPS, a. s. Banská Bystrica;

- stavebný denník;
_ kópie: protokol o váŽeni odpadov č. 101I2lI9,10106119,I0I091I91' sprievodných listov No;
_ atesty a certiťrkáty na pouŽité materiály - kamenivo, betón, rvy z PEHD, tvarovky

a príslušenstvo z tvárnej liatiny, armatúry pre potrubia na vodu, posúvače S pogumovaným
klinom a navr. pásom, vodárenské armatúry, žb. šachty;

- stavebný denník.

orgán štátnej vodnej správy na základe priebehu ústneho pojednávania, predloŽených
dokladov a miestnej obhliadky skonštatoval, že nieje dÓvod nevyhovieť predloŽenej Žiadosti. Na
zák|ade uvedeného orgán štátnej vodnej správy, ktorý je zárovei špeciálnym stavebným úradom
rozhodol tak, akoje uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu má účastníkkonaniapodra $ 53 zák. č.7111967 Zb. o správnom

konaní v znení neskorších predpisov právo podat'odvolanie. odvolanie Sa podáVa podťa $ 54 ods.
I a2 zák, č' 7111967 Zb. o správnom konaniv zneníneskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia na okresný úrad Žiar nad, Hronom. Po vyčerpaní prípustných riadnych
opravných prostriedkov mÓŽe byt' toto rozhodnutie preskúmané súdom podťa ustanovení
správneho súdneho poriadku.

Doručuje sa: podťa rozdefovníka
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Ing. He|ena |ý/ďgová
poverená zasťupovaním

vedúcehb odboru

Rozdeťovník

Doručí sa:
1. Prologis Slovak Republic XL, s.r.o., Dial'ničná cesta24,903 01 Senec
2. Mgr. Ivana Tepličková, Ul. Sládkovičova 4268125,018 41 Dubnica nad Váhom
3' Mesto Žiar naďHronom, Š. Moysesa 46,965 19 Žiar nad Hronom
4. StVS a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5' 914 0I Banská Bystrica

Na vedomie:
5. StVPS a. s' Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 9]4 0I Banská Bystrica
6. Ing. Patrik Deák, VHT, Kasalova 39,949 01 Nitra
7 . SVP, š. p.oZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 01Banská Bystrica
8. Stredoslovenská distribučná, a. s. Ži|ina, Pri Rajčianke 292] 18, OIO 47 Žt|tna
9. SPP-Distribucia, a. s.' Mlynské nivy 44lb, 825 11 Bratislava 26
10. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, odd. telekom. sluŽieb, Ul. 9. máia

č. 7,974 86 Banská Bystrica
1 1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dréůt, odbor DSÚ'

Námestie slobody 6. 8l0 05 Bratislava
12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, DP Stred, CSA 7, 974 31 B' Bystrica
73. Železnice SR, oblastné riaditeťstvo Zvo|en, M.-R. Štefánika 29512,960 02 Zvolen
14. Banskobystrická regionálna správa ciest' a.s. Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
15. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovnául. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
16. Krajské ri.aditeťstvoHaZZ v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 9]4 89 Banská Bystrica
17 . RÚvZ v Žiari ďHronom, Reg. hygienik, Cyrila a Metoda 35] 123,965 01 Žiar nad"Hronom
18. okresný urad Žiar ilHronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, 965

0I Žiar nad Hronom
19. okresný urad Žiat n]Hronom, oSoŽP - ŠSoH, Námestie Matice slovenskej 8, 965 OI Žiar

nad Hronom
20. okresný íradŽiat rýHronom, oSoŽP - ŠSoPaK, Námestie Matice slovenskei 8. 965 OI Žiar

nad Hronom
27 ' Združenie domových samospráv' P.o.BoX 218, 850 00 Bratislava


