
OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie Matice slovenskej č.8 , 965 01  Žiar nad Hronom____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-ZH-OSZP-2021/000567-084

Žiar nad Hronom
01. 07. 2021

Rozhodnutie
o prerušení konania

Verejná vyhláška

Výrok
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003
Z z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 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) príslušným orgánom štátnej vodnej správy a v zmysle § 61 písm. c) vodného
zákona a § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel (ďalej
len stavebný zákon) špeciálnym stavebným úradom takto

rozhodol :

podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov
( ďalej len zákon o správnom konaní)

prerušuje

Bc. Jane Uhrinovej, Pitelová 353, 966 11 Trnavá Hora, konanie
A/ podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona a v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd - vo veci povolenia vypúšťania splaškových odpadových
vôd z objektu rodinného domu prečistených v čistiarni odpadových vôd, ktorá je zrealizovaná na pozemku parcela
č. KN-C 848/1 v k. ú. Pitelová do podzemných vôd,
B/ podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona, § 88a ods. 4 stavebného zákona a postupom primeraným podľa § 58
až 66 stavebného zákona - vo veci dodatočného povolenia realizácie ČOV na pozemku parcela č. KN-C 848/1 v
k. ú. Pitelová,
C/ podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a § 66 stavebného zákona - vo veci povolenia realizácie vodnej stavby
kanalizácie a vsakovacieho objektu v rámci stavby ČOV VH 4L na pozemku parcela č. KN-C 848/1 v k. ú. Pitelová.

V prípade nedoloženia dokladov vyžiadaných listom č. OU-ZH-OSZP-2021/000567 zo dňa 01.07.2021 v určenej
lehote do 30.09.2021, orgán štátnej vodnej správy vodoprávne konanie zastaví v súlade s ustanovením § 73 ods.
13 vodného zákona.
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Odôvodnenie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a
špeciálny stavebný úrad, v súlade so zákonom o správnom konaní vydal na základe priebehu konania a predložených
podkladov rozhodnutie č. OU-ZH-OSZP-2020/000431-057 zo dňa 18.12.2020, ktorým Bc. Jane Uhrinovej, Pitelová
353, 966 11 Trnavá Hora v časti:
A/ podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona a v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd povolil vypúšťanie splaškových odpadových vôd z objektu
rodinného domu prečistených v čistiarni odpadových vôd, ktorá je zrealizovaná na pozemku parcela č. KN-C 848/1
v k. ú. Pitelová do podzemných vôd,
B/ podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona, § 88a ods. 4 stavebného zákona a postupom primeraným podľa § 58 až
66 stavebného zákona dodatočne povolil realizáciu ČOV na pozemku parcela č. KN-C 848/1 v k. ú. Pitelová,
C/ podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a § 66 stavebného zákona povolil realizáciu vodnej stavby kanalizácie a
vsakovacieho objektu v rámci stavby ČOV VH 4L na pozemku parcela č. KN-C 848/1 v k. ú. Pitelová a
D/ podľa § 88 ods. 1 písm. b), § 88a ods. 2 a § 90 stavebného zákona v spojení s § 25 písm. c) vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona nariadil odstránenie kanalizácie, ktorá bola zrealizovaná na pozemkoch parcelné č. KN-C 848/1, 847/1, 846
a 843 v k. ú. Pitelová pri rodinnom dome č. 353 bez stavebného povolenia špeciálneho stavebného úradu.

Rozhodnutie nadväzovalo na konanie tunajšieho úradu, keď na základe zistení z miestnej obhliadky
zo dňa 04.09.2018, výpovede Bc. Uhrinovej a správy o výsledku objasňovania priestupku č. OU-ZH-
OSZP-009424-10/2018 zo dňa 28.09.2018 bolo okrem iného skonštatované, že Bc. Jana Uhrinová, Dukelských
hrdinov 334/26, 965 01 Žiar nad Hronom, (po zmene adresy Pitelová 353) pri objekte rodinného domu súpisné číslo
353 postaveného podľa LV č. 1058 na pozemku parcela CKN 848/2 v k.ú. Pitelová zrealizovala na pozemku parcela
CKN 848/1 v k.u. Pitelová čistiareň odpadových vôd a na pozemkoch parcela CKN 848/1, 847/1, 846 a 843 v k.ú.
Pitelová súvisiacu kanalizáciu. Stavba bola zrealizovaná bez povolenia špeciálneho stavebného úradu. V zmysle §
52 ods. 1 písm. e) vodného zákona je čistiareň odpadových vôd a súvisiaca kanalizácia vodnou stavbou. Podľa §
26 ods. 1 vodného zákona a § 54 stavebného zákona je na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby
potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy, ktoré však tunajším úradom nebolo vydané.

Voči rozhodnutiu Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-
OSZP-2020/000431-057 zo dňa 18.12.2020 bolo podané odvolanie, ktoré bolo v súlade s § 57 ods. 2 zákona o
správnom konaní predložené Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím č. OU-BB-OOP3-2021/007983 -002 zo
dňa 26.04.2021 napadnuté rozhodnutie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OU-ZH-OSZP-2020/000431-057 zo dňa 18.12.2020 zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.

Podľa rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica v novom konaní je tunajší úrad podľa § 58 ods. 1 a § 60 ods.
1 stavebného zákona povinný vyzvať vlastníčku nepovolenej stavby, aby v primeranej lehote doplnila projektovú
dokumentáciu na stavbu kanalizácie a vsakovacieho objektu. Nakoľko má prvostupňový správny orgán postavenie
špeciálneho stavebného úradu, je potrebné aby dodržal aj postup vyplývajúci z § 120 ods. 2 stavebného zákona a
vyžiadal si od vlastníčky nepovolenej stavby doplnenie územného rozhodnutia (§ 39 ods. 1 stavebný zákon), resp.
záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu územného plánovania (§ 39a ods. 3 písm. d) stavebný zákon).
Odvolací orgán na základe preskúmania administratívneho spisu zistil, že v priebehu vodoprávneho stavebného
konania boli účastníkmi konania vznesené námietky smerujúce k spochybneniu hydrogeologického posudku,
ktorý do konania predložila vlastníčka nepovolenej stavy. Námietky sa okrem iného týkali aj skutočnosti, že
hydrogeologický posudok nebol uskutočnený na mieste plánovaného vsakovacieho objektu a nezodpovedal reálnym
podmienkam územia. Súčasne účastníci konania (odvolatelia) v priebehu konania navrhli ako dôkaz vypracovanie
nového hydrogeologického posudku.

Podľa § 73 ods. 11 vodného zákona je žiadateľ povinný na vyzvanie orgánu štátnej vodnej správy predložiť ďalšie
doklady, prípadne posudky o vplyve žiadaného rozhodnutia na záujmy chránené vodným zákonom a na práva
a právom chránené záujmy iných. K zisteniu skutkového stavu je potrebný hydrogeologický posudok (pôvodne
predložený nevychádza z údajov o mieste osadenia vsakovacieho objektu). Aby bolo možné potvrdiť/resp. vyvrátiť

OU-ZH-OSZP-2021/000567-0022930/2021



3 / 5

namietané skutočnosti je potrebné v súlade s § 32 ods. 1 Správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 2 vodného
zákona vyžiadať od vlastníčky nepovolenej stavby aj predloženie stanoviska Slovenského hydrometeorologického
ústavu, úseku hydrologickej služby, odboru podzemných vôd (ďalej len „SHMÚ“), ktorý zabezpečuje prevádzkovú a
výskumno-vývojovú činnosť v oblasti monitorovania a hodnotenia kvantity a kvality podzemných vôd v Slovenskej
republike. SHMÚ disponuje vlastnými monitorovacími miestami a odbornými pracovníkmi, na základe čoho vie
posúdiť navrhnutý spôsob odvádzania vyčistených splaškových odpadových vôd.

Vzhľadom na uvedené je potrebné odstrániť nedostatky podania a v termíne najneskôr do 30.09.2021 doplniť :
- projektovú dokumentáciu na stavbu kanalizácie a vsakovacieho objektu, vypracovanú oprávnenou osobou,
- územné rozhodnutie (§ 39 ods. 1 stavebného zákona), resp. záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu
územného plánovania (§ 39a ods. 3 písm. d) stavebný zákon),
- záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona,
- hydrogeologický posudok urobený na mieste plánovaného osadenia vsakovacieho objektu, vypracovaný odborne
spôsobilou osobou,
- stanovisko SHMU na potvrdenie hydrogeologického posudku.

V prípade nedoloženia dokladov vyžiadaných listom č. OU-ZH-OSZP-2021/000567-083 zo dňa 01.07.2021 v
určenej lehote do 30.09.2021, orgán štátnej vodnej správy vodoprávne konanie vo veci povolenia vypúšťania
splaškových odpadových vôd z objektu rodinného domu prečistených v čistiarni odpadových vôd, ktorá je
zrealizovaná na pozemku parcela č. KN-C 848/1 v k. ú. Pitelová do podzemných vôd a vo veci povolenia realizácie
vodnej stavby kanalizácie a vsakovacieho objektu v rámci stavby ČOV VH 4L na pozemku parcela č. KN-C 848/1
v k. ú. Pitelová zastaví v súlade s ustanovením § 73 ods. 13 vodného zákona a nariadi odstránenie stavby ČOV na
pozemku parcela č. KN-C 848/1 v k. ú. Pitelová.

V časti D/ napadnutého rozhodnutia tunajší úrad nariadil odstránenie kanalizácie, ktorá bola realizovaná na
pozemkoch parcelné č. KN-C 848/1, 847/1, 846 a 843 v k.ú. Pitelová pri rodinnom dome č. 353 bez stavebného
povolenia, nakoľko prvotným zámerom vlastníčky nepovolenej stavby bolo, aby vyčistené splaškové odpadové vody
z ČOV boli odvádzané do rigolu cesty III/2492. Tunajší úrad v zmysle § 88a ods. 2 stavebného zákona nariadil
odstránenie stavby kanalizácie, nakoľko vlastníčka nepovolenej stavby v stanovenej lehote nepredložila dokumenty
preukazujúce, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. Tunajší úrad oznámil účastníkom konania, že začína
konanie o odstránení stavby, vyhodnotil námietky účastníkov konania, rozhodol o nich a rozhodol aj o odstránení
nepovolenej stavby. Nakoľko odvolací orgán v tejto časti rozhodovania po preskúmaní spisového materiálu nezistil
žiadne pochybenia, uviedol, že v záujme zásady hospodárnosti a rýchlosti konania (§ 3 ods. 4 Správneho poriadku)
je účelnejšie o odstránení stavby rozhodnúť v samostatnom konaní. Odstránenie kanalizácie, ktorá bola realizovaná
na pozemkoch parcelné č. KN-C 848/1, 847/1, 846 a 843 v k.ú. Pitelová pri rodinnom dome č. 353 bude predmetom
samostatného konania v rámci spisu evidovanom na tunajšom úrade pod č. OU-ZH-OSZP- 2021/007568.

Z predchádzajúcich konaní tunajšieho úradu je známe, že sa nepodarilo doručiť písomnosť všetkým účastníkom
konania ( poštovú zásielku adresovanú Anne Páločnej, Pitelová 133 a Petrovi Barátovi, Žiar nad Hronom – Slovenská
pošta vrátila s tým, že adresát je neznámy a poštovú zásielku adresovanú Viere Matoušekovej, Novomeského 6/94,
Žiar nad Hronom - Slovenská pošta vrátila s tým, že adresát zomrel). Nakoľko ich pobyt, resp. pobyt neznámych
účastníkov konania nie je známi, správny orgán doručuje písomnosť v súlade s § 26 zákona o správnom konaní
verejnou vyhláškou. Posledný deň zverejnenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia oznámenia účastníkom konania,
ktorí nie sú známi. Podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní musí byť rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom a obce Pitelová 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.

Na základe uvedeného orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia. Správny orgán bude v konaní pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré
bolo konanie prerušené. Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú (§ 29 ods. 5 zákona o
správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov).

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3 zákona o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov
nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
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Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Žiar
nad Hronom, Obce Pitelová, ako aj na úradnej tabuli Okresného úradu Žiar nad Hronom.

Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 Správneho
poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

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

..........................................................
Odtlačok úradnej pečiatky, podpis oprávnenej osoby

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených
údajov.

Doplňujúca informácia k rozdeľovníku:
Okresnému úradu Žiar nad Hronom sa rozhodnutie zasiela týmto odborom:
- odbor starostlivosti o životné prostredie (orgán odpadového hospodárstva)
- pozemkový a lesný odbor

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli:
1. Obec Pitelová, 966 11 Pitelová
2. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom

Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10315

Doručuje sa
Bc. Jana Uhrinová, Pitelová 353, 966 11  Pitelová, Slovenská republika
Terézia Gajdošová, Pitelová 231, 966 11  Pitelová, Slovenská republika
Gaston Ivanov, Podháj 5206/31, 974 05  Kráľová, Slovenská republika
Ing. Martin Paššák, Stará Kremnička 362, 965 01  Stará Kremnička, Slovenská republika
Nina Paššáková, Dukelských hrdinov 335/32, 965 01  Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Pavel Kosorinský, Pitelová 181, 966 11  Pitelová, Slovenská republika
Ľubica Kosorinská, Pitelová 181, 966 11  Pitelová, Slovenská republika
Ján Kubík, Pitelová 263, 966 11  Pitelová, Slovenská republika
Mária Gregorová, Hurbanova 626/33,  Tornaľa, Slovenská republika
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Anna Kurčíková, Ihráč 172, 967 01  Ihráč, Slovenská republika
Ľubica Janáková, Železná Breznica 136, 962 34  Železná Breznica, Slovenská republika
Zuzana Beňová, Hviezdoslavova 279/57, 965 01  Žiar nad Hronom, Slovenská republika

Na vedomie
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, SNP, 965 01 Žiar nad Hronom 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad
Hronom 1
Okresný úrad Žiar nad Hronom, podľa rozdeľovníka, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 1
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