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R O Z H O D N U T I E  
 

 

 

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa  

§ 2, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 1) písm. c)  

a § 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 v nadväznosti na § 58 písm. c)  

a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „vodný zákon“) miestne a vecne príslušným orgánom štátnej vodnej správy 

a podľa § 61 písm. c) vodného zákona v spojitosti § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) špeciálnym stavebným úradom (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) 

 

p r e r u š u j e  

 

v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) správne konanie vo veci vydania 

stavebného povolenia vodnej stavby s názvom „OBEC PRENČOV – ROZŠÍRENIE 

KANALIZÁCIE A ČOV“ na pozemkoch C-KN parcelné čísla 1403, 1404, 1215, 1343/10, 

1343/1, 1343/13, 1343/12, 1109, 1085, 1301, 1299, 1300, 1290, 1245, 4890/8, 1410/1, 1437/3, 

1408/1, 643/2, 1437/3, 1407, 1401, 1432, 1417/5, 1357/5, 1357/6, 1400, 1414/2, 1414/1, 1406, 

1222, 1405, 1339, 1338, 1352, 1348, 1350/3 v katastrálnom území Prenčov začatého na základe 

žiadosti obce Prenčov, so sídlom Prenčov 300, 969 73 Prenčov, IČO: 00 320 943, zo dňa 

17.07.2020 do doby doručenia stanoviska SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO 

PODNIKU, š.p., OZ Banská Bystrica, so sídlom Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, 

IČO: 36 022 047 k dopracovanej projektovej dokumentácii. 
 

O D Ô V O D N E N I E  
 

Obec Prenčov, so sídlom Prenčov 300, 969 73 Prenčov, IČO: 00 320 943 (ďalej len 

„navrhovateľ“) podala dňa 17.07.2020 na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia vodnej stavby s názvom „OBEC 

PRENČOV – ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE A ČOV“ na pozemkoch C-KN parcelné čísla 

1403, 1404, 1215, 1343/10, 1343/1, 1343/13, 1343/12, 1109, 1085, 1301, 1299, 1300, 1290, 

1245, 4890/8, 1410/1, 1437/3, 1408/1, 643/2, 1437/3, 1407, 1401, 1432, 1417/5, 1357/5, 1357/6, 

1400, 1414/2, 1414/1, 1406, 1222, 1405, 1339, 1338, 1352, 1348, 1350/3 v katastrálnom území 

Prenčov. 

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

Križovatka 4, 969 01  Banská Štiavnica 
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Dňom podania žiadosti navrhovateľa bolo začaté konanie vo veci vydania stavebného 

povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného 

zákona v nadväznosti na § 66 stavebného zákona a vo veci vydania súvisiaceho povolenia na 

osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods.1 písm. c) vodného zákona. 

 

Na základe žiadosti navrhovateľa orgán štátnej vodnej správy v súlade  

s ustanovením § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní v nadväznosti na § 73 vodného zákona 

listom č. OU-BS-OSZP-2020/000993-002 zo dňa 03.08.2020 upovedomil známych účastníkov 

konania, dotknuté orgány a dotknuté organizácie o začatí konania.  Pretože žiadosť navrhovateľa 

poskytuje špeciálnemu stavebnému úradu dostatočný podklad pre posúdenie podaného návrhu a 

príslušnému orgánu štátnej vodnej správy sú známe miestne a vecné pomery staveniska, orgán 

štátnej vodnej správy v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. 

Na základe uvedeného listom č. OU-BS-OSZP-2020/000993-002 zo dňa 03.08.2020 orgán 

štátnej vodnej správy vyzval účastníkov konania a zúčastnené osoby, aby sa vyjadrili k 

doručeným podkladom rozhodnutia v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tejto písomnosti. 

Zároveň orgán štátnej vodnej správy upozornil účastníkov konania a zúčastnené osoby, že na 

neskoršie podané námietky neprihliadne. 

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Banská Bystrica, so sídlom 

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š.p., OZ BB“), doručil 

v stanovenej lehote dňa 17.08.2020 vyjadrenie k predmetu konania. SVP, š.p., OZ BB žiada 

navrhovateľa o zaslanie dopracovanej projektovej dokumentácie za účelom vydania stanoviska 

pre stavebné povolenie ako aj pre účely vydania súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-BS-

OSZP-2020/000993-007 zo dňa 04.09.2020 vyzval navrhovateľa, aby zaslal dopracovanú 

projektovú dokumentáciu SVP, š.p., OZ BB. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že požadované stanovisko je potrebné k vydaniu stavebného 

povolenia, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Správne konanie bude pokračovať po pominutí prekážok, pre ktoré bolo konanie prerušené. 

Počas prerušenia konania lehoty podľa § 29 ods. 5 zákona o správnom konaní neplynú. 

 

 

P O U Č E N I E  
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku v znení neskorších 

predpisov nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lukáš Lalo 

vedúci odboru starostlivosti  

o životné prostredie 
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Doručí sa 

1. Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73 Prenčov 

2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 

Banská Štiavnica 

3. Ivan Hano, Prenčov 195, 969 73 Prenčov 

4. Marianna Hanová, Prenčov 195, 969 73 Prenčov 

5. RD SITNO PRENČOV, a.s., 969 73 Prenčov 

6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou (§ 73 ods. 4 vodného zákona)  

 

Na vedomie 

1. Obec Svätý Anton, Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton 

2. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

3. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

4. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 

6. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina 

7. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 

357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 

9. OÚ Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Nám. Matice Slovenskej 8, 965 01 Žiar 

nad Hronom 

10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  

11. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

12. ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica 

13. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská 

Bystrica 

 


	Dňom podania žiadosti navrhovateľa bolo začaté konanie vo veci vydania stavebného povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona v nadväznosti na § 66 stavebného zákona a vo veci vydania súvisiaceho povo...

