
OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Centrum 1/1, 017 01  Považská Bystrica____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-PB-OSZP-2021/009182-006

Považská Bystrica
15. 11. 2021

Rozhodnutie
Kolaudačné rozhodnutie.

Popis konania / Účastníci konania
Obec Hatné podala návrh na kolaudáciu prevádzky schopnej časti vodnej stavby majúcej charakter
verejného vodovodu „Celoobecný vodovod Hatné“.

Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 ods. 1 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 platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej
len „stavebný zákon“) na základe podaného návrhu, predložených dokladov a výsledku kolaudačného
konania

navrhovateľovi

Obec Hatné
Obecný úrad Hatné 46, 018 02 Dolná Mariková
IČO 00692484

podľa § 26 ods. 4 vodného zákona a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje užívanie

prevádzky schopnej časti líniovej vodnej stavby, ktorá má charakter verejného vodovodu

„Celoobecný vodovod Hatné“, vetvy (respektíve ich časti) A-3, B-1, C, C-3, C-5, C-6, D, D-1,

na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Považská Bystrica, odborom životného
prostredia, oddelenie ochrany prírody a zložiek ŽP pod č. j. OÚ 335/1996-405/Zb zo dňa 4. 11. 1996, a
ktorá je uskutočnená na pozemkoch parc. KNC č. 522, 289/1, 496/2, 508, 133, 509, 96, 85/1, 512/3, 502,
885/3, 514, 518, 517, 220, 210, 211, 212/2, 499, 20, 822/2, KNE č. 407, 322/7, 146/200, 322/1, 38, 53,
322/5, 324, 322/4, 23/103, 159, 766/1, 151/2, 150/2, 185/1 k. ú. Hatné.

Podmienky povolenia
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1. Stavbu udržiavať v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala
bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.

2. Vlastník stavby je povinný projektovú dokumentáciu realizovania stavby uchovávať po celý čas jej
užívania. Pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby
stavebnému úradu.

3. Stavba môže byť užívaná na účel, na ktorý bola povolená a vybudovaná za podmienok dodržania
platných bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych predpisov a príslušných technických noriem.

4. Vlastník stavby je povinný po celú dobu užívania stavby zabezpečovať vykonávanie pravidelných revízií
a skúšok, bežnej údržby a opráv stavby.

5. Zabezpečiť prevádzkovanie stavby kontinuálne v súlade s prevádzkovým poriadkom.

6. Stavba má charakter verejného vodovodu a jeho prevádzkovanie musí byť zabezpečené osobou
oprávnenou na prevádzkovanie danej kategórie verejných vodovodov.

Opatrenia z miestnej ohliadky
– Pri konečnej úprave terénu upraviť výšku poklopov hydrantov na úroveň nivelety vozovky miestnej
komunikácie.

Popis stavby
SO 12 Rozvodné potrubie
- Vetva „A-3“ HDPE D110 SDR 17 D 110x6,6 dĺžky 88,5 m, podzemný hydrant 1ks
- Vetva „B-1“ HDPE D110 SDR 17 D 110x6,6 dĺžky 92,3 m, podzemný hydrant 1ks
- Vetva „C“ HDPE D110 SDR 17 D 110x6,6 dĺžky 271 m, podzemný hydrant 3ks
- Vetva „C-3“ HDPE D110 SDR 17 D110x6,6 dĺžky 60 m, podzemný hydrant 1ks
- Vetva „C-5“ HDPE D110 SDR 17 D110x6,6 dĺžky 81 m, podzemný hydrant 1ks
- Vetva „C-6“ HDPE D110 SDR 17 D110x6,6 dĺžky 25 m, podzemný hydrant 1ks
- Vetva „D“ HDPE D110 SDR 17 D110x6,6 dĺžky 161,8 m, podzemný hydrant 2ks
- Vetva „D-1“ HDPE D110 SDR 17 D110x6,6 dĺžky 77,7 m, podzemný hydrant 1ks

Účel stavby
Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou.

Námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie
Obec Hatné, Obecný úrad Hatné 46, 018 02 Dolná Mariková, IČO 00692484 podala listom zaevidovaným
na tunajšom úrade dňa 13. 9. 2021 návrh na kolaudáciu prevádzky schopnej časti vodnej stavby majúcej
charakter verejného vodovodu „Celoobecný vodovod Hatné“. Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané
Okresným úradom Považská Bystrica, odborom životného prostredia, oddelenie ochrany prírody a zložiek
ŽP pod č. j. OÚ 335/1996-405/Zb zo dňa 4. 11. 1996. Predmetom kolaudácie je SO 12 Rozvodné potrubie,
vetvy (respektíve ich časti) A-3, B-1, C, C-3, C-5, C-6, D, D-1.

Na základe podaného návrhu tunajší úrad oznámil začatie kolaudačného konania listom č. OU-PB-
OSZP-2021/009182-002 zo dňa 14. 9. 2021 a verejnou vyhláškou č. OU-PB-OSZP-2021/009182-003
zo dňa 14. 9. 2021 a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 19. 10. 2021.
Navrhovateľ ku kolaudačnému konaniu predložil stavebné povolenie, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
porealizačné zameranie stavby, stavebný denník, certifikáty použitých výrobkov a materiálov, správu o
prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodu, záznam z vykonania tlakovej skúšky vodovodného potrubia,
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, stanovisko
Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku odpadového
hospodárstva. Súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Považská
Bystrica bolo doložené dňa 2.11.2021.
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Na ústnom pojednávaní bolo konštatované, že stavba bola uskutočnená podľa stavebného povolenia
okrem drobných zmien trasovania a zmeny uloženia rozvodného potrubia – časti vetvy D, ktorá
sa nerealizovala pomocou zavesenia na mostnej konštrukcii, ako bolo pôvodne navrhnuté, ale bola
uskutočnená pomocou riadeného pretlaku popod koryto vodného toku Maríkovka v riečnom km 3.650.
Zmena vyplynula z dôvodu, že mostný objekt neumožňuje technickú realizáciu prevedenia vodovodného
potrubia. Nové riešenie bolo odsúhlasené správcom vodného toku - Slovenským vodohospodárskym
podnikom, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, listom č. CS SVP OZ PN
4885/2020/2 zo dňa 24. 6. 2020. Križovanie vodovodného potrubia s vodným tokom bolo označené
príslušnou tabuľou.

Navrhovateľovi bolo uložené pri konečnej úprave terénu upraviť výšku poklopov hydrantov na úroveň
nivelety vozovky miestnej komunikácie.

Odborné prevádzkovanie stavby, nakoľko sa jedná o verejný vodovod, bude zabezpečené osobou
oprávnenou na prevádzkovanie danej kategórie verejných vodovodov. Osobou oprávnenou na
prevádzkovanie danej kategórie verejných vodovodov je Ing. Miroslav Čelinský, číslo osvedčenia
092-02062004-V-I.

Na základe predložených dokladov, výsledku ústneho pojednávania a miestneho zisťovania dospel
tunajší úrad k záveru, že užívanie stavby je možné povoliť, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti
predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a
technických zariadení. Preto v predmetnej veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je navrhovateľ od platenia poplatku
oslobodený.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská
Bystrica. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
Obec Hatné, Hatné 46, 018 02  Hatné, Slovenská republika

Na vedomie
STAVA, s.r.o., Centrum, 017 01 Považská Bystrica 1
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3,
921 80 Piešťany 1
Slovenský vodohodpodársky podnik, Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I., č.
budovy 1/97, 020 71 Nimnica
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Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Správa a údržba, Považské Podhradie, Považské
Podhradie 292, 017 25 Považská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská
Bystrica
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01
Považská Bystrica 1
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, PLO, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
1
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OSZP, Centrum 1/1, 017 01
Považská Bystrica 1


