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oKRESNÝ Únan ŽnnNAD HRoNoM
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej 8. 965 0l Žiar nad Hronom

VEREJNÁ VYHLÁŠra

Váš list číslo/zo dřa Náš list
ou-zH-oszP-0006 66-004 t20 19
čis|o záznamu: 0007 612120|9

Vybavuje
Ing. Repiská

Žiar nad Hronom

2L02.20t9

Vec
Doručenie oznámenia o začatí konania vo veci začatia konania podťa $ 61 ods. 2 zákona č.
50lt976 Zb. o zemnom plánovaní a stavebnom poriadku V znení neskorších právnych
predpisov s ním srivisiacich o povolení orgánu štátnej vodnej správy na rea|izácíuvodnej
stavby verejnou vyhláškou v srilade s $ 26 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších právnych predpi sov

Stavebník: RNDr. Marcela Fedorová, Bodrocká 5O32l3B,82t 07 Bratislav a2t4podal na
tunajší rirad dřa 1].12.201B Žiadost'o vydanie stavebného povoleniapodťa $ 26 vodného zákona
v srilade S $ 16 zákona č. 5011976 Zb. o zemnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších právpych predpisov (ďalej len stavebny zákon) na rea|izáciu vodnej stavby ..čistiareř

pri rodinnom dome v k. u. Žiar nad Hronom.
okresny rirad Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o životnéprostredie listom č. s. oU.

ZH-OSZP-000666-00312019, číslo zénnamu: 000505312019 zo dria 06.02.2019 ričastníkom
konania a dotknutym orgánom oznámil podl'a $ 61 stavebného zákona začatie vodoprávneho
konania.

Nakoťko Sa tunajšiemu riradu nepodarilo doručit'písomnost'všetkym ričastníkom
konania' nakoťko ich pobyt nie je známi, správny orgán doručuje písomnost' č. S. 1U.ZH.
oSZP.000666.003l20I9, číslo záznamu: 000505312019 Zo dřa 06.02.2019 v srílade s $ 26
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov u.,.j,,o.',
vyhláškou.

Neznámi ričastníci konania mÓŽu uplatniť svoje námietky najneskÓr do 8 dní od
obdržania tohto oznátmenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Posledn;f deĎ zverejnenia verejnej
vyhlášky je dřom doručenia oznámenia ričastníkom konania, ktorí nie sri známi.

K pripomienkam a námietkam, ktoré mohli byt' uplatnené v zemnom konaní alebo pri
prejednávaní rizemného plánu zÓny sa neprihliada. Do podkladov rozhodnvtiamožno nahliadrttrt'
na tunajšom rirade, a to v riradnych hodinách.

Príloha:
List okresného riradu Žiar nad Hronom' odbor starostlivosti o životné prostredie č. s. OU.ZH.
OSZP.000666.003 1201 9, číslo záznamu: 000505 3 120|9 zo dria 06.0 2.2019
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Táto písomnosť spolu s prílohou bude v súlade s $ 26 ods. 2 zákona č. 7|l|967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov doručená formou verejnej vyhlášky.
Podťa $ 26 ods, 2 zž/r.ona č.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskor3ícň piavnyctr
predpisov musí bý'oznámenie o zaiati konania vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu.

Tísomnost'spolu s prílohou bude súčasne vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
mesta Ziar nad Hronom a súčasne zverejnené iným spósobom v miesÍe obvyklým. Mešto Žiar
nad Hronom písomne oznámi správnemu orgánu termín vywesenia písomnosii na úradnej tabuli
a termín jeho zvesenia z úradnei tabule.

Vyvesené dňa Zvesené dňa

pečiatka' podpis



oKREsNÝ Ún,.lo Žran NAD HRoNoM
odbor starostlivosti o Žtvotné prostredie
\ámestie Matice s|ovenskei 8. qó5 0 | Žiar nad Hronom

Podfa rozdeLovníka

Vái Ii5t tislo/zo dna Vybavuie
lng' Repiská

a

06.02.2019
Náš list
ou-zH-oszP-00066 6-003 t20 1 9
číslo záZnamu; 0005053/20l9

vecě' ,Ziadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby - domová čiqtiareň odpadových vód
podťa $ 26 ziů<ona ě,36412004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len
vodný zákon)
- oznámenie o začatí stavebného konania podl'a $61 ods' 2 zákona č. 50119,76 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov S nim
súvisiacich o povolení orgánu štátnej vodnej správy na rea|izáciu vodnej stavby a upustenie od
úsLneho pojednávania

Stavebník: RNDr. Marcela Fedorová' Bodrocká 5032138,821 07 Bratislava 214 podal na
tunaj ší úrad dna |1 ,12,2018 Žiadost' o vydanie stavebného povolenia podl'a $ 26 vodného zákona
v súlade s $ 66 zríkona č' 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zžkon) na realizáciu vodnej stavby ..čistiareň
odpadových vód VH TECH-VH6 .. pri rodinnom dome. Vodná stavba sa bude realizovať v k. ú.
Žiar nad Hronom na pozemkoch CKN 1791/17 . zastavané plochy a nádvoria, CKN 1'791118 -

trvalý trávny porast. Dňa 06.02.2019 bol uhradený správny poplatok vo výške 30,00 €.

Mesto Ziar nad Hronom, stavebný úrad listom č'264612018o:22l74l2O18 z06'09.20l8
vyda|o závltzné stanovisko' ktorým súhlasilo s vydaním stavebného povolenia špeciálnym
stavebným úradom na stavbu domovej CoV v rzímci rodirrného domu' Rozhodnutím č.
422912010 z 16.1'2.2010 Mesto Ziar nad Hronom, stavebný úrad dodatočne povolil stavbu
rodinného domu s odvádzaním splaškových odpadových vód cez ČoV. okresný urad. Žiar nad
Hronom, pozemkový a lesný odbor listom č. OU-ZH-PL0-2018/011518 z29'|0.2018 vydal
súhlasné stanovisko k pripravovanému zámeru na pol'nohospodárskej póde.

Splaškové odpadové vody z rodirrného domu budú odvádzané splaškovou kana|izitcioll
do čistiame odpadových vód a po prečistení budú cez vsakovací objekt vypúšťané do
podzemných vód na pozemku CKN 1791/18 v k. ú. Ziar nad Hronom.
Vsakovací objekt. inťlltračná jama ivýkop do hibky 4.5 m) o pódorysných rozmeroch dna 1500
x l500 mm, triedený štrk frakcie 16-32 mm, v strede výkopu sa osadia betónové studňové skruŽe
priemeru 1000 mm obsypané štrkom frakcie 16-32 mm do úrovne 0,5 m pod úroveň povrchu
terénu, zvyšok sa vyplní póvodnou zeminou, obsyp je prekrytý geotextíliou,
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Čov vHo
_ typ VH6 pre max. 6 Eo, garantované hodnoty vypúšt,aných odpadových vód na

zcoY vukazovatefoch: BSK5: hodnota -p-.25 mg/I, -m- 35 mgll; NL: hodnota
mg/I, -m- 35 mg/I.
ČoV sa uloŽí do
mm, po osadení
obetónuje.

výstupe
-n- ?SÍ'.-"

výkopu na zák|adovú betónovú dosku o priemere 1600 hrúbka 100-l50
sa ČoV naplní vodou a obsype triedóným materiálom a čiastočne

Uvedeným dňom bo|o začaté vodoprávne konanie v uvedenej veci.

Vlastníkom pozemkov CKN I791l17, CKN I79IlIs je stavebníčka. Vlastníkmi
susedných pozemkov sú: stavebníčka; VojtechMártz, Hviezdoslavova 28016,965 OI Žiar nad
Hro.nom; Ján Schneider a Ing. Dana Schneiderova, obaja byom, Hviezdoslavova 28016.33,965
01 Žiar nad Hronom; Milan Ivan aMária Ivanová, ouá3a bytom Hviezdoslav ova 2J4l7,965 01
Žiar nad Hronom; Vladimír Truban aZdenka Trubanová, otaja bytom M. Benku 902/5,965 01
Žiar nad Hronom; Poťnohospodárske druŽstvo Žiar nad Hronom' Partizáňska 155,965 0I Žiar
nad Hronom.

Vodná stavba sa bude rea|izovat, dodávatel'sky podl'a projektovej dokumentácie, ktorú
vypracoval Ing' Gaston lvanov, Banská Bystrica. Dodávatef stavebných prác: Ing. Jú|ius Šaty -
MELIOR, Lutila, IČo: :+oog991. Predpokladaný termín ukončenia sia"bý je 3I.12'2019.

okresný urad Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie týmto listom
oznamuje podťa $ 61 stavebného zákona začatie vodoprávneho konania' PretoŽe sú orgánu
štátnej vodnej správy dobre známe pomeÍy staveniska v zmysle $ 61 ods.2 stavebného zákona
upúšt'a od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány
mÓžu uplatnit' svoje námietky najneskÓr do 7 pracovných dní od obdržania tohto oznáménia,
inak k nim nebude prihliadnuté. K pripomienkam a námietkam, ktoré mohli byt, uplatnené v
územnom konaní alebo pri prejednávani úzernného plánu zóny sa neprihliada. Do podkladov
rozhodnutia moŽno nahliadnut'na tunajšom úrade, a to v úradných hodinách.

Doručuje sa: podťa rozdel'ovníka

{,*

\. u*-..i'i,..

\t
Duša{ Berkeš
adúci hdboru

Rozdefovník

1. RNDr. Marcela Fedorová, Bodrocká 5O32l38,82I O] Bratis|ava2l4
2. Vojtech MarÍz, Hviezdoslavova28Ol6,965 01 Žiat nad'Hronom
3' Ján Schneider, Hviezdoslavova 28016-33' 965 01 Žiar nad'Hronom
4, Ing. Dana Schneiderova,Hviezdoslavova 28016-33,965 01 Žiar nad'Hronom
5. Milan Ivan' Hviezdoslavova 274l7,965 01 Žiar nad Hronom



6' Mária lvanolá. Hviezdoslavova 274,/7' 965 01 Žiar nad Hrononr7. Vladimír Truban, M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hlonom8' Zdenl<a Trubanová, M' Benku 902/5' 965 01 Žiar nad Hrononr9. Po|nohospodrírske družstvo Žiar nad lllonom' Pa.rtiziíÍska 155, 965 01 Žiar nad llronorrrl0 InP' Úasrott Irano\. Pod HJj j|. q74 05 B.rn.|'á Br'lrlcu - projekLantl|' lng' J|||ius Sál\ Mfl |oR. \a R)bnlk} 14' qbh 22 Luli|.
12. Orange Slovensko. a.s. Metodova g, g21 0g Bratislava
13. stredos]ovenská distÍibučná, a.s.. Pri Raičianke 2927l8. o1o 47 Žilina
1'1. stvPs, a.s' Banská Bystr.ica. Partizánska cesta 5. 974 01 Banská Bystljcal5' okresné riaditel.styo HaZZ ý ŽjaÍi nad Hronon. Ul. sNP l27.965 0I Žiar nacl Hronom
16' RUVZ v Ziatí nad Hlonom, Reg' lrygienik' Cyrila ul,Ietáda :szl::, óss ol Žii,^a

11ronom
17' o]oesný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8,

965 01 Ziar nad Ilrononr
18' okesný'úrad Žiar naci Fhoíom. odbor starostlivosti o Životné pťpstledie. úsek ŠSo]l'

Námestie Matice slovenskei 8, 965 01 Žiar nad Hronom


