
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie M. R. Štefánika 1, 01001 Ž i l i n a 

Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3-2014/011484/Var V Žiline dňa 30.05.2014 
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R O Z H O D N U T I E 

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako 
príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej 
starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny 
stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. 
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon), rozhodujúc v zmysle § 26 vodného zákona, podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a 
stavebného zákona, s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva pre stavebníka: Juraj 
FRANEK - ZVAROKOV, IČO: 37092529, so sídlom Stráža 225, 013 04 Dolná Tižina 

d o d a t o č n é p o v o l e n i e s t a v b y 

„Sklad kovového materiálu: vodovodná prípojka" zrealizovanej na pozemkoch pare. čísla 
KN 664/24, 664/21, 664/3 v katastrálnom území Krasňany a po posúdení návrhu podľa § 
82 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov 

povoľuje užívanie vodnej stavby. 

Stavba pozostáva: z vodovodnej prípojky z potrubia materiálu HDPE (f>63mm (DN50) 
o celkovej dĺžke 117,51 m napojenej zo súkromného vodovodu poľnohospodárskeho družstva 
(Roľnícke družstvo Terchová, so sídlom Nová Farma). Na prípojke je v existujúcej 
vodomernej šachte zabudovaná vodomerná zostava s vodomerom DN25. 

Stavba vodovodnej prípojky je zrealizovaná v zmysle projektovej dokumentácie 
overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Martin Matušek - Žilina 
Projekt s.r.o. a autorizoval Valéria Ponechalová, autorizovaný stavebný inžinier. 
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Skutočné vyhotovenie stavby bolo geodeticky zamerané - SLOVGEO s.r.o., Geodézia, 
projekcia, staviteľstvo, Republiky 7, 010 01 Žilina - Ing. Róbert Pilarčík a autorizačne overil 
autorizovaný geodet a kartograf Ing. Juraj Rosinčin. 

Pri miestnom zisťovaní neboli na stavbe zistené žiadne nedostatky ani zmeny, ktoré by 
bránili vydaniu dodatočného povolenia stavby a kolaudačného rozhodnutia na vyššie uvedenú 
stavbu. 

Vodná stavba je ukončená a schopná užívania. Toto rozhodnutie je zároveň aj 
kolaudačným rozhodnutím a v zmysle § 82 ods. 4 stavebného zákona zároveň osvedčením, 
že stavba je spôsobilá prevádzky. 

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu dodatočného povolenia stavby 
a kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. 

Odôvodnenie 

Juraj FRANEK - ZVAROKOV, IČO: 37092529, so sídlom Stráža 225, 013 04 Dolná 
Tižina v zastúpení splnomocneným zástupcom SdD, s.r.o., so sídlom Škultétyho 2870/28, 010 
01 Žilina, podal dňa 12.03.2014 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej 
vodnej správy, ako príslušný špeciálny stavebný úrad, žiadosť o vydanie dodatočného 
povolenia stavby zároveň s kolaudáciou stavby „Sklad kovového materiálu: vodovodná 
prípojka" zrealizovanej na pozemkoch pare. čísla KN 664/24, 664/21, 664/3 v katastrálnom 
území Krasňany, ktorú zrealizoval bez stavebného povolenia. 

Rozsah vodnej stavby, ktorý je predmetom povoľovania je podrobne uvedený vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad začal o tejto stavbe konanie o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 
ods. 1 písm. b) stavebného zákona, spojené s kolaudáciou stavby, o ktorom boli oznámením 
formou verejnej vyhlášky pod spis. číslom OU-ZA-OSZP3/Z/2013/01306/Var zo dňa 
01.04.2014 oboznámení všetci známi účastníci konania a dotknuté orgány. V zmysle 
ustanovenia správneho poriadku a stavebného zákona za účelom prerokovania tejto veci 
tunajší úrad nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Ústne pojednávanie 
sa uskutočnilo dňa 23.04.2014. 

Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania a 
starostlivosti o životné prostredie stavebný úrad dospel k záveru, že stavba nie je v rozpore s 
verejnými záujmami. 

Potvrdili to aj kladné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy 
podľa osobitných predpisov. Obec Krasňany, spoločný stavebný úrad so sídlom vo Varíne 
vydala kladné záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona a súhlas 
podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona. 

Obhliadkou na mieste stavby vodohospodársky orgán skonštatoval, že predmetná 
vodná stavba je ukončená a môže byť vydaná do užívania za dodržania podmienok 
stanovených vo výroku rozhodnutia. 

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie. 
Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky voči vydaniu 

dodatočného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. 
Vzhľadom k tomu, že orgánu štátnej vodnej správy, ako špeciálnemu stavebnému 

úradu, nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu dodatočného stavebného 
povolenia a povolenia na užívanie stavby, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Strana 2 z 3 rozhodnutia č. spisu OU-ZA-OSZP3-2014/011484/Var 



V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov Položky 60 písm. e) bod 2 a Položky 61 Sadzobníka správnych poplatkov bol 
zaplatený správny poplatok vo výške 150,00 €, uhradený formou kolkových známok. 

P o u č e n i e : 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zák.č. 71/19 Zb. o správnom 
konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, Nám. M. R. Štefánika 1,010 01 Žilina. 

Rozhodnutie v zmysle § 73 ods. 17 písm. b) 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) nemožno preskúmať súdom. 

in 
RNDr. Drahomíra Macášková 

vedúca odboru 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Juraj FRANEK - ZVAROKOV, Stráža 225, 013 04 Dolná Tižina + overená dokumentácia 
stavby 

2. SdD, s.r.o., so sídlom Škultétyho 2870/28, 010 01 Žilina (splnomocnenec) 
3. Roľnícke družstvo Terchová, Nová Farma, 013 03 Krasňany 
4. Žilina Projekt, s.r.o., Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina - projektant 
5. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - Obec Krasňany 
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - OÚ Žilina 

Na vedomie: 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
2. OR HaZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1,010 01 Žilina 
3. Obec Krasňany, 013 03 
7. Spoločný OcÚ Varín, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03 Varín+ overená dokumentácia 

stavby 
4. OÚ Žilina - odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠS OH, ŠS OPaK 
5. spis 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Obce Krasňany a OÚ Žilina a spôsobom v obci obvyklým. 

vyvesené dňa P M L ä í í zvesené dňa 
pečiatka, podpfôECNÝ ÚRAD p e č i a t k M Ä f ÚRAD 

013 03 v KRASŇAN0CH 013 03 v KRASŇAN0CH 
okres Ž I L I N A okres ŽILINA 

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Krasňany túto vyhlášku zaslať 
späť na OÚ Žilina s vyznačením uvedených údajov. 

Strana 3 z 3 rozhodnutia č. spisu OU-ZA-OSZP3-2014/011484/Var 


