
OKRESNÝ ÚRAD ZVOLEN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Študentská 2084/12, 961 08  Zvolen____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-ZV-OSZP-2020/016759-008

Zvolen
21. 12. 2020

Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

predĺženie platnosti stavebného (vodoprávneho) povolenia a zmena termínu ukončenia stavby

Popis konania / Účastníci konania
Obec Hronská Breznica, Hronská Breznica č.100, 966 12 Hronská Dúbrava, IČO: 00 319 970 požiadala dňa
04.11.2020 o zmenu vodnej stavby „Hronská Breznica – kanalizácia a ČOV (II.etapa)“, kanalizačné zberače B, B1,
B2 pred jej dokončením, ktorá spočívala v predlžení platnosti stavebného povolenia o ďalších 5 rokov a v predĺžení
termínu dokončenia stavby do 12/2028.

Účastníci konania:
Účastníci konania – vlastníci pozemkov dotknutých stavbou vrátane susedných nehnuteľností - doručí sa verejnou
vyhláškou
1.) Obec Hronská Breznica – starosta obce, 966 12 Hronská Dúbrava

Dotknuté orgány/organizácie:
2.) Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 811 09 Bratislava
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo, M.R.Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen
3.) Ministerstvo dopravy a výstavby, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
4.) Lesy SR, š.p., Nám. SNP 8, 974 05 Banská Bystrica
Lesy SR, š.p., OZ Žarnovica, Železničná 5, 966 81 Žarnovica
5.) SPP - Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
6.) Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7.) Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8.) StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
9.) BBRSC, a.s., Majerská cesta 3635/94, 974 96 Banská Bystrica
10.) NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
11.) BURSA, Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica
12.) SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
13.) Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor OP, pozemkový referát, Nám.Ľ.Štúra 1, 975 41 Banská Bystrica
14.) Okresný úrad Zvolen, Odbor CDaPK, Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen
15.) OR HaZZ Zvolen, Lieskovská 500/38, 960 01 Zvolen
16.) OR PZ ODI Zvolen, Švermova, Zvolen
17.) Mesto Zvolen – stavebný úrad, Nám. Slobody 22, 960 01 Zvolen
18.) Okresný úrad Zvolen, OSŽP, Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen

Výrok
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1
zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OU-ZV-OSZP-2020/016759-0050719/2020



2 / 4

v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona
č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Obec Hronská Breznica, č. 100, 966 11 Hronská Breznica, IČO: 00 319 970

povoľuje
I.

v súlade s § 67 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov („ďalej len stavebný zákon“) predĺženie platnosti vodoprávneho (stavebného) povolenia
Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j.A/2007/00182-rozh. zo dňa 12.2.2007, právoplatného dňa
21.3.2007, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene
č.j.A/2009/00554-rozh. zo dňa 22.4.2009, právoplatným dňa 26.5.2009, rozhodnutím Obvodného úradu životného
prostredia vo Zvolene č.j.A/2011/00559-rozh.predĺž. zo dňa 16.5.2011, právoplatným dňa 24.6.2011, rozhodnutím
Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j.A/2013/01022/JOM zo dňa 2.9.2013, právoplatným dňa
8.10.2013 a rozhodnutím Okresného úradu vo Zvolene, Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-ZV-
OSZP-2015/010803-rozh. zo dňa 18.11.2015, právoplatným dňa 29.12.2015, ktorým bola povolená výstavba diela

,,Hronská Breznica – kanalizácia a ČOV (II.etapa)“, kanalizačné zberače B, B1, B2“

o päť rokov nasledovne: Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia o predĺžení platnosti nebude začaté s výstavbou.

II.

v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona v súčinnosti s § 68 ods.1 stavebného zákona zmenu vodnej stavby ,,Hronská
Breznica – kanalizácia a ČOV (II.etapa)“, kanalizačné zberače B, B1, B2“ pred dokončením, týkajúcu sa predĺženia
termínu dokončenia stavby nasledovne:

m e n í

podmienky povolenia Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j.A/2007/00182-rozh. zo dňa 12.2.2007,
právoplatného dňa 21.3.2007, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia
vo Zvolene č.j.A/2009/00554-rozh. zo dňa 22.4.2009, právoplatným dňa 26.5.2009, rozhodnutím Obvodného
úradu životného prostredia vo Zvolene č.j.A/2011/00559-rozh.predĺž. zo dňa 16.5.2011, právoplatným dňa
24.6.2011, rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j.A/2013/01022/JOM zo dňa 2.9.2013,
právoplatným dňa 8.10.2013 a rozhodnutím Okresného úradu vo Zvolene, Odboru starostlivosti o životné prostredie
č.j.OU-ZV-OSZP-2015/010803-rozh. zo dňa 18.11.2015, právoplatným dňa 29.12.2015, ktorým bola povolená
výstavba tohto diela takto:

- v časti A povolenia - Podmienky povolenia

v bode č. 4: Stavbu ukončiť v termíne do konca 12/2028.

Ostatné časti rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j.A/2007/00182-rozh. zo dňa
12.2.2007, právoplatného dňa 21.3.2007 v znení jeho predĺžení platností ostávajú nezmenené v platnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky vo vodoprávnom konaní zo strany účastníkov konania v stanovenej lehote 8 dní neboli uplatnené.

Odôvodnenie
Obec Hronská Breznica, Hronská Breznica č.100, 966 12 Hronská Dúbrava, IČO: 00 319 970 (ďalej len „stavebník“),
požiadal dňa 04.11.2020 podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a v zmysle § 68 stavebného zákona o zmenu vodnej
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stavby „Hronská Breznica – kanalizácia a ČOV (II.etapa)“, kanalizačné zberače B, B1, B2 pred jej dokončením.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné vodoprávne konanie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením. Vodná
stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j.A/2007/00182-rozh.
zo dňa 12.2.2007, právoplatným dňa 21.3.2007 a následne bola platnosť povolenia predlžovaná rozhodnutím
Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j.A/2009/00554-rozh. zo dňa 22.4.2009, právoplatným dňa
26.5.2009, rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene č.j.A/2011/00559-rozh.predĺž. zo
dňa 16.5.2011, právoplatným dňa 24.6.2011, rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia vo Zvolene
č.j.A/2013/01022/JOM zo dňa 2.9.2013, právoplatným dňa 8.10.2013 a rozhodnutím Okresného úradu vo Zvolene,
Odboru starostlivosti o životné prostredie č.j.OU-ZV-OSZP-2015/010803-rozh. zo dňa 18.11.2015, právoplatným
dňa 29.12.2015, ktorým bola platnosť povolenia predĺžená o päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
Zmena vodnej stavby „Hronská Breznica – kanalizácia a ČOV (II.etapa)“, kanalizačné zberače B, B1, B2, spočívala:
a) v predlžení platnosti stavebného povolenia o ďalších 5 rokov a b) v predĺžení termínu dokončenia stavby, t.j.
zmena podmienky č. 4 vyššie citovaného stavebného povolenia na termín 12/2028. Stavebník v žiadosti uviedol, že
s výstavbou nebolo možné začať pre nedostatok finančných prostriedkov.
Orgán štátnej vodnej správy („OŠVS“) oznámil začatie konania verejnou vyhláškou listom č.j.OU-ZV-
OSZP-2020/016759-004 zo dňa 24.11.2020 a pretože boli úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle príslušných ustanovení § 73 ods. 5
vodného zákona a § 61 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov upustil od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania. V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku OŠVS dal účastníkom konania a zúčasteným
osobám možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie. OŠVS stanovil 8-dňovú lehotu na podanie námietok zo strany účastníkov konania a stanovísk
dotknutých orgánov a v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku dal účastníkom konania a zúčasteným osobám
možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho
doplnenie. V stanovenej lehote 8 dní bolo doručené vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ
Banská Bystrica listom č.j.CS SVP OZ BB 33/2020/261-39230 zo dňa 1.12.2020 (doručené e-mailom aj písomne),
ktoré bolo súhlasné, bez námietok.
Pretože stavebníkom navrhnuté predĺženie stavebného povolenia a termínu ukončenia stavby je ekonomicky
zdôvodnené a nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy a ani neprimerane obmedzené
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, vyhovel orgán ŠVS v predmetnej žiadosti a rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je v súlade s § 4 ods.1 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
oslobodený od správneho poplatku.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/67 Zb. o správnom
konaní, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o
životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Toto rozhodnutie má podľa § 73ods. 6 vodného zákona v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej
vyhlášky. V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Obec Hronskú Breznicu aby predmetnú verejnú
vyhlášku zverejnilo po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods.
2 správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením
dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.

Rozhodnutie je umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Zvolen http://www.minv.sk/?okresny-urad-
zvolen.

Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10307

Doručuje sa
Obec Hronská Breznica, Hronská Breznica , 966 12  Hronská Breznica, Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, ŽSR, OR Zvolen, M.R.Štefánika 295/2, Zvolen, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 
Zvolen, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6 , 810 05  Bratislava-Staré Mesto,
Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Žarnovica, Železničná 5, Žarnovica, Námestie SNP 8, 975 66 
Banská Bystrica, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica,
Slovenská republika
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96  Banská Bystrica, Slovenská republika
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14 , 841 04  Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 0 , 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974
98  Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Zvolen (OVM), Námestie slobody 2525, 960 01  Zvolen, Slovenská republika
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