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Vec
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „NOVOVES – Veľká
Ves, mechanizačné stredisko, objekt: vodovodná prípojka“
- oznámenie o začatí konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvánka na ústne
pojednávanie
Stavebník spoločnosť NOVOVES, s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec,
IČO: 45 501 394 doručil 11. 05. 2018 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné
prostredie žiadosť bez čísla, z 02. 05. 2018 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
„NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, objekt: vodovodná prípojka“ podľa § 26
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“)
Dňom doručenia žiadosti bolo konanie začaté.
Popis stavby: Predložená projektová dokumentácia, ktorú v júni 2017 vypracoval zodpovedný
projektant, Ing. Peter Molnár, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5588*I2, rieši zásobovanie
existujúceho areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Veľká Ves pitnou vodou
z existujúceho vodovodu. Predmetný areál bývalého poľnohospodárskeho družstva v súčasnosti
využíva spoločnosť NOVOVES, s.r.o. ako mechanizačné stredisko poľnohospodárskej techniky.
Doterajším zdrojom vody pre mechanizačné stredisko bola studňa, ktoré je momentálne na
pokraji technickej životnosti.
Navrhovaná vodovodná prípojka bude z materiálu HD-PE PE100 PN 16 o dimenzii
d50 x 4,6 mm DR11 PN16, ktorá bude napojená na verejný vodovod DN110 – PVC. Vodomerná
šachta bude zriadená na verejnom priestranstve a následne bude vedené prívodné potrubie
do predmetného areálu.
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Vodovodná prípojka a vodomerná šachta budú situované na pozemku parcely registra EKN
č. 839/1 v k. ú. Veľká Ves, ktorá je vo vlastníctve obce Veľká Ves. Prívodné potrubie vodovodu
bude uložené z časti na pozemku parcely EKN č. 839/1 v k. ú. Veľká Ves, následne
na pozemkoch parciel registra EKN č. 839/2, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky,
pričom správu vykonáva Slovenský pozemkový fond a na pozemku parcely č. 838/63 v k. ú.
Veľká Ves, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve vlastníctve stavebníka v spoluvlastníckom
podiele 8/9.
Vodovodná prípojka bude pripojená na jestvujúce vodovodné potrubie verejného vodovodu
DN110 PVC, ktoré je vedené v kraji asfaltovej miestnej komunikácie. Na potrubí vodovodu
sa osadí navrtávací pás prípojky Hawle ZAK-Haku d110 6/4“ – na PVC a PE potrubia.
Navrtávací pás z tvárnej liatiny s domovým posúvačom Hawle ZAK DN40 bude tvoriť uličný
uzáver vodovodnej prípojky s teleskopickou zemnou súpravou Hawle a poklopom Hawle.
Za uličným uzáverom bude potrubie prípojky vody HD-PE PE100 PN16 d50 x 4,6 mm vedené
k vodomernej šachte v dĺžke 3,0 m.
Predmetná časť vodovodnej prípojky bude ukončená v navrhovanej vodomernej šachte
zriadenej na verejnom priestranstve v zelenom páse. Vodomerná šachta bude plastová
prefabrikovaná šachta s vnútornými rozmermi min. 1,2 m x 0,95 m. Vodomerná šachta bude
prístupná cez poklop DN 00. Za vodomernou šachtou je navrhnutý prívod vody do predmetného
areálu potrubím HD-PE PE100 d50 x 4,6 mm SDR11 PN16 o celkovej dĺžke 270 m.
Navrhovaná trasa prívodného potrubia bude v súbehu s prístupovou nespevnenou komunikáciou
a to vo vzdialenosti aspoň 2,0 m od cesty. Minimálna hĺbka osadenia potrubia bude 0,8 m
od upraveného terénu. Trasa križuje spevnený vjazd do iného areálu. Križovanie bude
zrealizované bezvýkopovou technológiou. Neriadeným pretláčaním bude osadená chránička
PE d90, do ktorej bude vtiahnuté potrubie HD-PE d50 x 4,6 mm. Predmetný prívod vody bude
ukončený v existujúcej šachte na pôvodnom vodovode zo studne.
Obec Veľká Ves, 985 01 Kalinovo svojim rozhodnutím č. 25/2018/64-Ku z 05. 04. 2018,
ktoré nadobudlo právoplatnosť 09. 05. 2018 povolila umiestniť predmetnú líniovú vodnú stavbu.
Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 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 podľa § 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 a príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) vodného
zákona a ako príslušný špeciálny stavebný úrad 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“), podľa § 73 vodného zákona a § 61 ods. 3
stavebného zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného
vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Rozšírenie
verejného vodovodu, Kalinovo – časť Briežky“ podľa § 26 vodného zákona a podľa § 73 ods. 5
vodného zákona a § 61 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
9. júla 2018 (pondelok) o 10.00 hod.
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Veľká Ves, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť v kancelárii Okresného
úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, Železničná 2,
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987 01 Poltár (Klientske centrum, kancelária č. 4) v úradných dňoch a úradných hodinách, alebo
u stavebníka. Podľa § 73 ods. 5 vodného zákona účastníci konania môžu svoje pripomienky
a námietky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní inak sa na ne nebude prihliadať.
V rovnakej lehote svoje stanoviská uplatnia aj dotknuté orgány. Ak niektorý z účastníkov
konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na svoje vyjadrenie k predmetnému konaniu dlhšiu
lehotu, špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť v odôvodnených prípadoch predĺži určenú lehotu
pred jej uplynutím. Na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní
sa neprihliada.
Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba
v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov preukázať písomným plnomocenstvom.

Ing. Ľubomír Kačáni
vedúci odboru

Rozdeľovník:
Doručí sa
Účastníkom konania
1. NOVOVES, s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
2. Obec Veľká Ves, 985 01 Veľká Ves
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Ing. Peter Molnár, Rádayho 16, 984 01 Lučenec
5. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručí verejnou vyhláškou
Dotknutým orgánom
1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 01 Banská Bystrica
3. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody
a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár
6. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového
hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár
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Toto oznámenie má podľa § 73 ods. 5 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa
§ 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli
a na webovom sídle správneho orgánu, Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné
prostredie a na úradnej tabuli obce Veľká Ves. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Obec Veľká Ves je povinná jeden exemplár tohto oznámenia bezodkladne zverejniť na
svojej úradnej tabuli. Obec Veľká Ves jeden exemplár tohto oznámenia po zvesení zo svojej
úradnej tabuli, po vypísaní údajov o jeho vyvesení a zvesení, bezodkladne zašle späť Okresnému
úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.......................................

Pečiatka a podpis: ...........................................

....................................

Pečiatka a podpis: ......................................
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