
 
 
 

Číslo spisu: OU-ZH-OSZP-006343-05/2019-B                 V Žiari nad Hronom dňa  19.07.2019 

Číslo záznamu: 0028059/2019 
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

 

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 

predpisov a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  v znení neskorších právnych 

predpisov v platnom znení ( ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 61 

písm. c) vodného zákona a  § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších noviel (ďalej len „stavebný zákon“), 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 Petra Tibenského, Bernolákova 739/69 Zeleneč, 

vykonaného konania a predložených dokladov podľa § 26 vodného zákona a § 68 stavebného 

zákona vo veci zmeny termínu ukončenia stavby „SO Vodovod“ a „SO Splašková Kanalizácia“, 

ktorá sa mala realizovať v rámci stavby „IBV Banská cesta, Kremnica, inžinierske siete“ na 

pozemkoch parcela číslo CKN 2295/1 (EKN 1470, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 2610/1 a 2761/1), 

CKN 2054/3, 2054/4, 2054/5, 2054/6, 2054/7, 2054/9, 2054/10, 2054/11, 2054/12, 2054/13, 

2053/2, 2053/3, 2053/12, 2053/13, 2053/14 a 2053/15 v k.ú.  Kremnica a ktorá bola povolená 

rozhodnutím Okresného úradu Žiar nad Hronom, odborom starostlivosti o životné prostredie č. 

OU-ZH-OSZP-000706-14/2017-B  zo dňa 11.4.2017 rozhodol takto: 
 

v súlade s ustanovením § 68 stavebného zákona 

 

mení 

 

text vo výrokovej časti rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-000706-14/2017-B  zo dňa 11.4.2017, v časti I. Pre 

uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky, v bode č. 89.  

 

       V rozhodnutí sa mení predpokladaný termín ukončenia stavby z „marec 2019“ na  „do 

30.9.2019“. 

 

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu v Žiari nad Hronom, odboru starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-000706-14/2017-B  zo dňa 11.4.2017 zostávajú 

nezmenené. 

        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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      Námietky účastníkov konania neboli podané. 
 

      Správny poplatok  bol uhradený dňa 15.05.2019. 

 

 

ODÔVODNENIE 
 

 

        Peter Tibenský, Bernolákova 739/69 Zeleneč,  požiadal listom doručeným dňa 15.05.2019 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie o zmenu termínu 

ukončenia stavby „SO Vodovod“ a „SO Splašková Kanalizácia“, ktorá sa mala realizovať 

v rámci stavby „IBV Banská cesta, Kremnica, inžinierske siete“ na parcelách  CKN 2295/1 

(EKN 1470, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 2610/1 a 2761/1), CKN 2054/3, 2054/4, 2054/5, 2054/6, 

2054/7, 2054/9, 2054/10, 2054/11, 2054/12, 2054/13, 2053/2, 2053/3, 2053/12, 2053/13, 

2053/14 a 2053/15 v k.ú.  Kremnica. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Martin Bejda 

v mesiaci apríl 2016. Správny poplatok bol uhradený dňa 15.05.2019. 

 

        Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-000706-14/2017-B  zo dňa 11.4.2017 (právoplatným 

dňom 19.5.2017).  

 

        So zreteľom na to, že  žiadosť poskytovala  dostatočný podklad pre posúdenie podaného 

návrhu, tunajší úrad listom č. OU-ZH-OSZP-006343-03/2019 zo dňa 31.05.2019  oznámil 

začatie konania v danej veci a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho 

zisťovania a ústneho pojednávania. Nakoľko ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkom 

konania 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, toto oznámenie o začatí 

konania bude doručené verejnou vyhláškou podľa ustanovenia  § 73 ods. 6  vodného zákona a 

podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov. 

V oznámení o začatí konania  bola zmena popísaná a účastníci konania ako aj dotknuté orgány 

boli upozornení, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 8 dní od prevzatia 

oznámenia. Inak k ním nebude prihliadnuté. Posledný deň zverejnenia verejnej vyhlášky je dňom 

doručenia oznámenia účastníkom konania, ktorí nie sú správnemu orgánu známi a ktorých práva 

a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté. Oznámenie o začatí konania bolo 

vyvesené na úradnej tabuli mesta Kremnica dňa 07.06.2019 a zvesené z úradnej tabule dňa 

08.07.2019. 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. 

 

        Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je špeciálnym stavebným úradom, v uskutočnenom 

konaní preskúmal   predloženú   žiadosť  a zistil, že zmenou  nebudú ohrozené záujmy 

spoločnosti alebo neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 

konania. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by 

znemožňovali povolenie zmeny. V stanovenej lehote si účastníci konania a dotknuté orgány   

neuplatnili svoje námietky.  Vzhľadom na uvedené skutočnosti  rozhodol orgán štátnej vodnej 

správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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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. 9 vodného zákona doručené formou verejnej 

vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kremnica  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. Dňom doručenia je posledný deň zverejnenia 

verejnej vyhlášky. 

 

Mesto Kremnica písomne oznámi špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia 

rozhodnutia na úradnej tabuli, a termín jeho zvesenia z úradnej tabule.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

odtlačok pečiatky,  podpis 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli: 

Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica 
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Rozdeľovník: 

Doručuje sa: 

1. Peter Tibenský, Bernolákova 739/69, 919 21 Zeleneč 

2. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica 

3. Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica 

4. Roman Valovič, Dechtice 630, 919 53 Dechtice 

5. Bohuš Valovič, Dechtice 630, 919 53 Dechtice 

6. Mgr. Šebesta Andrej,  Kpt. Nálepku 45, 920 01 Hlohovec 

7. Ing. Martin Bejda, Bernolákova 71, 919 21 Zeleneč - projektant  

8. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 

 

Na vedomie: 

9. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 

974 31 Banská Bystrica  

10. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, 975 65 Banská Bystrica  

11. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Ulica 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica  

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

Hronom 

13. RÚVZ v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 

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

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

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

01 Žiar nad Hronom 

16. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 

01 Žiar nad Hronom 

17. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina  

18. Energotel, a.s., Jána Milca 44, 010 01 Žilina 

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

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

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

22. Orange Slovensko, a.s., Jegorovova 22, 974 01 Banská Bystrica   

 

 

 



Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0028059/2019

Vec: Rozhodnutie | Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby | - IBV Banská cesta Kremnica

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

Schválené 23.07.2019  
13:29 Berkeš Dušan, Ing. vedúci OU-ZH-

OSZP vedúci odboru Nie   
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