odbor starostlivosti o životné prostredie
Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
Číslo: OU-BS-OSZP-2020/000679-004

Banská Štiavnica, 09.06.2020

ROZHODNUTIE
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 v nadväznosti na § 1 ods.
1) písm. c) príslušný na úseku starostlivosti o životné prostredie a podľa § 58 písm. c)
a § 61 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 a § 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 v zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)
na základe protestu prokuratúra podľa § 24 ods. 5 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“)
r u š í
rozhodnutie Okresného úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OUBS-OSZP-2018/000043-020 zo dňa 24.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2018
vo veci vydania dodatočného stavebného vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej
stavby s názvom „Sanácia zatopeného územia – odvodnenie“ na pozemkoch E-KN parcelné čísla
989/11, 1738 (pozemky C-KN parcelné čísla 158/2, 159/1, 156) v katastrálnom území Štiavnické
Bane.

ODÔVODNENIE
Prokurátorka Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom, so sídlom Nám. Matice slovenskej 6,
965 01 Žiar nad Hronom podala dňa 05.03.2020 na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) podľa § 22 ods. 1
písm. a), § 23 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre protest prokuratúra
proti rozhodnutiu Okresného úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OU-BS-OSZP-2018/000043-020 zo dňa 24.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
28.11.2018.
Dňom podania protestu prokuratúra bolo začaté konanie vo veci zrušenia rozhodnutia podľa
§ 24 ods. 13 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre.
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Na základe protestu prokuratúra orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 33 ods. 2 zákona
o správnom konaní dal účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie. V zmysle § 24 ods. 4 zákona o prokuratúre orgán štátnej vodnej správy
vyzval listom č. OU-BS-OSZP-2020/000679-001 zo dňa 10.03.2020 účastníkov konania
a zúčastnené osoby, aby sa vyjadrili k zrušeniu uvedeného rozhodnutia v lehote do 7 dní odo dňa
doručenia tejto písomnosti. Zároveň orgán štátnej vodnej správy upozornil účastníkov konania,
že na námietky, ktoré nebudú doručené v stanovenej lehote sa nebude prihliadať. V stanovenej
lehote neboli orgánu štátnej vodnej správy doručené žiadne vyjadrenia účastníkov konania.
Prokurátorka Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom podala protest prokuratúra proti
rozhodnutiu Okresného úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OUBS-OSZP-2018/000043-020 zo dňa 24.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2018
vo veci vydania dodatočného stavebného vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej
stavby s názvom „Sanácia zatopeného územia – odvodnenie“ na pozemkoch E-KN parcelné čísla
989/11, 1738 (pozemky C-KN parcelné čísla 158/2, 159/1, 156) v katastrálnom území Štiavnické
Bane pretože toto rozhodnutie je v rozpore s § 3 ods. 1, ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 32 ods. 1, § 46, §
47 ods. 2 zákona o správnom konaní a § 88a ods. 2, § 90 ods. 2, ods. 3 stavebného zákona.
Prokurátorka podľa § 23 ods. 2 písm. f) zákona o prokuratúre navrhla Okresnému úradu Banská
Štiavnica, odboru starostlivosti o životné prostredie, zrušiť rozhodnutie č. OU-BS-OSZP2018/000043-020 zo dňa 24.10.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2018, ktorým
podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavil konanie vo veci vydania dodatočného
stavebného vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „Sanácia
zatopeného územia – odvodnenie“ na pozemkoch E-KN parcelné čísla 989/11, 1738 (pozemky
C-KN parcelné čísla 158/2, 159/1, 156) v katastrálnom území Štiavnické Bane a nariadil
odstránenie stavby v zmysle § 90 stavebného zákona.
Na základe uvedeného orgán štátnej vodnej správy sa stotožnil s protestom prokuratúra,
vyhovel mu a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V priebehu konania neboli podané žiadne námietky, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia.

POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 24 ods. 13 zákona o prokuratúre
právo podať odvolanie (rozklad) v nadväznosti na všeobecný predpis o správnom konaní.
Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní
prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť jeho zákonnosť môže
byť preskúmaná súdom.

Ing. Lukáš Lalo
vedúci odboru starostlivosti
o životné prostredie
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Doručí sa
1. Obec Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 1, 969 81 Štiavnické Bane
2. Okresná Prokuratúra Žiar nad Hronom, JUDr. Katarína Monišová, Nám. Matice slovenskej
6, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Mgr.art. Rastislav Mišík, Vlčkova 1022/23, 811 05 Bratislava
4. Martina Mišíková, Vlčkova 23, 811 05 Bratislava
5. Eva Palečková, Štiavnické Bane 465, 969 81 Štiavnické Bane
6. Ján Kršiak, Štiavnické Bane 74, 969 81 Štiavnické Bane
7. Margita Kršiaková, Štiavnické Bane 74, 969 81 Štiavnické Bane
8. Mária Simčisková, Okružná 2406/35, 960 01 Zvolen
9. Dáša Rudinská, Záhradná 744/8, 935 05 Pukanec
10. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou (§ 73 ods. 4 vodného zákona)

