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Rozhodnutie
stavebné povolenie
Popis konania / Účastníci konania
Popis konania: Povolenie na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu Sirk“ v k.ú. Sirk.
Účastníci konania:
Obec Sirk, Sirk č. 71, 049 64 Sirk,
Obec Turčok, Turčok č. 2, 049 18 Lubeník,
Ivan Ziman, Terézie Vansovej 1167/1, 050 01 Revúca,
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974
98 Banská Bystrica,
Aproving Slovakia s.r.o., Ing. Roman Vaľo, Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota,
Verejná vyhláška.
Výrok
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“), ako príslušný
orgán štátnej správy v zmysle § 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, § 3 ods. 1 písm. e)
zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona NR SR 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 znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vodný zákon“), § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) stavebníkovi:
Obec Sirk, Sirk č. 71, 049 64 Sirk, IČO: 00328812 (ďalej len „stavebník“) podľa § 26 ods. 1 vodného
zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje
uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu Sirk“ na pozemkoch - parcelách registra “C“
parc. č. 622/8, 622/7, 622/2, 590/2, 608 a 615/2 v katastrálnom území Sirk (ďalej len „vodná stavba“).
Účel, popis vodnej stavby: Vodná stavba rieši zásobovanie danej lokality pitnou vodou. Vodná stavba
rieši napojenie navrhovanej vodovodnej siete v obci Sirk na jestvujúci vodovodný rad, ktorý je ukončený
na parcele č. 622/8 v k. ú. Sirk jestvujúcou armatúrnou šachtou. Táto jestvujúca armatúrna šachta
je značne poškodená a preto bude demontovaná a nahradená na pôvodnom mieste navrhovanou

armatúrnou šachtou AŠ1. Z AŠ 1 bude voda dopravovaná rozvádzacím potrubím až k jestvujúcej
zástavbe rodinných domov. Navrhovanú vodovodnú sieť tvorí: rozvádzacie potrubie rad ,,A“, rozvádzacie
potrubie rad ,,A1", objekty siete: armatúrne šachty (AŠ1, AŠ2 z vodostavebného betónu) s osadenými
uzávermi, vodomerné šachty (z vodostavebného betónu) , hydranty, orientačné stĺpiky, oporné bloky,
signalizačný (vyhľadávaci vodič) a pod.. Celá trasa navrhovaného rozvádzacieho vodovodného potrubia
bude zrealizovaná tak, aby v prípade poruchy ju bolo možné samostatne uzatvoriť. Rozvádzacie potrubie
rad „A“ a rad „A1“ je navrhované z tlakových rúr pre vodu (HDPE D90x8,2 mm). Navrhovaný vodovodný
rad „A“ bude ukončený v staničení 188,00 m podzemným hydrantom (dĺžka vodovodného radu „A"
188,00 m). Na najnižšom bode vodovodného radu „A“ bude zrealizovaná armatúrna šachta AŠ2. V
návrhu trasy vodovodného radu „A“ dochádza ku križovaniu vodného toku Východný Turiec. Križovanie sa
bude realizovať bezvýkopovou technológiou, riadeným pretláčaním. Po zrealizovaní pretláčania bude do
chráničky D160x9,5 mm dĺžky 6,5 m nasunuté novo navrhované vodovodné potrubie. Vodovodný rad „A1'
bude ukončený podzemným hydrantom- bude ukončený v staničeni 140,60 m (dĺžka vodovodného radu
„A1" bude 26,7 m). Navrhované združené vodovodné prípojky (VP1 - VP3 na vodovodnom rade A , A1)
budú zrealizovane z PE potrubia D40x3.7 mm v celkovej dĺžke 18,2 m. Na prípojkách budú zrealizované
vodomerné šachty (s osadením vodomerných zostáv). Uloženie potrubia - potrubie vodovodu bude
uložené v zemnej ryhe, po realizácii stavby sa terén uvedie do pôvodného stavu.
Podľa § 26 ods. 2 vodného zákona tunajší úrad určuje stavebníkovi tieto záväzné podmienky pre
uskutočnenie vodnej stavby:
1. Vodná stavba bude uskutočnená v súlade s týmto rozhodnutím podľa projektu stavby „Rozšírenie
vodovodu Sirk“, ktorý vypracovala osoba na to oprávnená, spoločnosť Aproving Slovakia s.r.o., Ing.
Roman Vaľo, Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, dátum vypracovania:02/2020, arch. č.:
A43/2019.(ďalej len „projektová dokumentácia vodnej stavby“). Projektová dokumentácia vodnej stavby
bola overená v stavebnom konaní a tvorí súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť
vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby fyzickou osobou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti v zmysle platných právnych predpisov
- podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení vodnej stavby, ktoré vydala Obec Turčok, Turčok č.2,
049 18 Lubeník, pod č.: SP/56/2020-1 zo dňa 31.8.2020.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v lehote do 15
dní po skončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosťstavbyvedúci na vodnú stavbu.
4. Pri realizácii vodnej stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a musí sa dbať
na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri vodnej stavbe budú dodržané príslušné technické normy, ustanovenia stavebného zákona, vyhl.
MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
6. Škody, ktoré by počas výstavby alebo prevádzky mohli vzniknúť, je stavebník povinný uhradiť podľa
osobitných predpisov.
7. Povinnosti pre stavebníka , dodržanie a zabezpečenie plnenia požiadaviek, podmienok dotknutých
orgánov, účastníkov konania v predmetnej veci:
7.1 Obec Turčok vydala v predmetnej veci v zmysle § 120 a § 140b stavebného zákona súhlasné záväzné
stanovisko pod zn.: 84/2020 zo dňa 15.12.2020, k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom na
vodnú stavbu.
7.2 Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v predmetnej veci vyjadrenie
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č.OU-RA-OSZP-2019/000719-002 zo dňa 30.5.2019. Pri vzniku odpadu je stavebník povinný ho zaradiť
podľa Katalógu odpadov a nakladať s ním v súlade s platnými legislatívnymi predpismi na úseku
odpadového hospodárstva. Pri vykonaní akýchkoľvek zmien stavby, ktoré by mali vplyv na odpadové
hospodárstvo, je potrebné znovu požiadať o vydanie vyjadrenia.
Pre nakladanie so stavebnými odpadmi je nutné dodržať nasledujúce podmienky:
- s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby nakladať v súlade s § 12 ods.1-2 zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o odpadoch“),
- v prípade, že pri vykonávaní stavebných prác vzniknú aj iné odpady, je dodávateľ povinný s nimi nakladať
v súlade so zákonom o odpadoch a odovzdať ich oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie,
- uvedením objektu do prevádzky budú vznikať komunálne odpady a prevádzkovateľ objektu ako pôvodca
komunálnych odpadov je povinný nakladať s nimi v súlade s VZN príslušnej obce, tiež je povinný zapojiť
sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci a užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu
komunálnych odpadov v obci,
- pri kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých
odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby, spolu s bilanciou t.j. množstvom vzniknutých odpadov zo
stavby a množstvom zhodnotených alebo zneškodnených odpadov.
Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby budú počas výstavby a prevádzky stavby vznikať
odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v
znení neskorších predpisov:
Číslo odpadu: 17 02 01; Druh odpadu: drevo; Množstvo: 0.120 ton; Kategória: O; Spôsob nakladania:
zariadenie na zhodnotenie/zneškodnenie odpadu.
Číslo odpadu: 17 02 03; Druh odpadu: plasty; Množstvo: 0.040 ton; Kategória: O; Spôsob nakladania:
zariadenie na zhodnotenie/zneškodnenie odpadu.
Číslo odpadu: 17 05 06; Druh odpadu: výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05; Množstvo: 0.540
ton; Kategória: O ; Spôsob nakladania: zariadenie na zhodnotenie/zneškodnenie odpadu.
Odpady ktoré budú vznikať počas užívania stavby musia byť zneškodňované/ zhodnocované
oprávnenými organizáciami v zmysle platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.
Pri nakladaní s odpadmi je pôvodca odpadov povinný dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch.
7.3 Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal v predmetnej veci vyjadrenie č.
OU-RA-OSZP-2019/000720-002 zo dňa 3.6.2019. Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny
žiada pri vydaní stavebného povolenia pre predmetnú stavbu podľa predloženej dokumentácie
rešpektovať nasledujúce pripomienky:
7.3.1 Zabezpečiť, aby pri prípravných a stavebných prácach nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam
chránených živočíchov, za ktoré sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) považujú aj všetky druhy
voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho
spoločenstva.
7.3.2 Na dotknutých stavebných plochách, ani v ich okolí, z výkopovej zeminy nevytvárať zemniky.
7.3.3 Pri prípravných a stavebných prácach nepoškodiť okolité vzrástle dreviny. V prípade nevyhnutnej
potreby odstránenia drevín rastúcich na dotknutých pozemkoch postupovať v zmysle § 47 ods. 3 a 4
zákona č. 543/2002 Z. z. a na výrub drevín si vyžiadať súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny (Obec Sirk).
7.3.4.Minimalizovať pohyb mechanizmov mimo priestor realizovanej stavby tak, aby nedošlo k
poškodeniu územia, ktoré sa nachádza mimo lokality stavby.
7.4 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej vydalo v predmetnej veci stanovisko
č. ORHZ-RA2-2020/000168-003 zo dňa 13.8.2020. Z hľadiská protipožiarnej bezpečnosti stavby pre
územné a stavebné konanie stavby „Rozšírenie vodovodu Sirk, na pozemkoch p.č. KN-C 622/8, 622/7,
622/2, 590/2, 608 a 615/2 v katastrálnom území Sirk pre stavebníka; Obec Sirk, Sirk č. 71, 049 64 Sirk“ a
s predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza
stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.
7.5 Východoslovenská distribučná a.s., Košice vydala v predmetnej veci vyjadrenie č.12441/2020/
zo dňa 28.7.2020. V záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza
nadzemné NN vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne
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vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN. V prípade zemných prác
v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby
nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame
dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN. Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s
elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní
odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. K umiestneniu stavby, podľa predloženej
situácie nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše
vyššie uvedené podmienky. Predmetné vyjadrenie slúži iba pre účely územného a stavebného konania.
Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov
žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim
častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.. V prípade nedodržania tejto
požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej
činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
7.6 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Závod Rožňava vydala vyjadrenie zn. 75680/2020/
O187/2020 zo dňa 13.7.2020. VVS, a.s. závod Rožňava nemá námietky k predloženej projektovej
dokumentácii stavby. V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v správe
našej spoločnosti, ktoré sme Vám informatívne zakreslili do priloženej mapovej situácie.
Pred zahájením výkopových prác, žiadame vyzvať VVS a.s. závod Rožňava formou objednávky o presné
vytýčenie smeru a výšky vodárenských zariadení priamo v teréne. Táto služba je spoplatňovaná, 1 hodina
stojí 52.83 € a k cene za práce sa vyfakturujú aj skutočné dopravné náklady. Po podaní objednávky
môžete kontaktovať p. Jána Fabiána 0903/517968. jan.fabian@vodame.eu. Po vytýčení vodovodného
potrubia žiadame dodržať vodorovné vzdialenosti a ochranné pásma nasledovne: 1,5m (DN<500mm)
a 2.5m (DN>500mm) od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany. Pri
križovaniach dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a žiadame osadenie
chráničky. Upozorňujeme, že napojenie stavby na verejný vodovod zabezpečuje jedine prevádzkovateľ
verejného vodovodu - VVS a.s.. Výnimku môže udeliť len riaditeľ závodu.
7.7 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š.p. OZ
BB“) vydal v predmetnej veci vyjadrenie č. CS SVP OZ BB 515/2019/62 CZ 9379/2019 - 39230, 39210
zo dňa 9.7.2019. Súhlas za dodržania podmienok: V súvislosti s predmetnou výstavbou upozorňujeme
stavebníka, že SVP, š. p., OZ Banská Bystrica ako správca vodného toku Východný Turiec nemá
vysledované záplavové územie pre prietok Q100 (100-ročná voda) a inundačné územie nebolo doposiaľ
orgánom štátnej vodnej správy určené podľa § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v
znení neskorších predpisov. Nevylučuje sa aj výskyt vyšších prietokov ako Q100 v predmetnej lokalite
a následný vznik potenciálne nepriaznivých dôsledkov záplav spôsobených povodňami. V súvislosti s
existujúcim povodňovým rizikom vodného toku jeho správca nebude zodpovedať za prípadné škody,
ktoré môžu vzniknúť počas vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej
oblasti, alebo zaplavením územia vnútornými vodami, ani z dôvodu iných mimoriadnych udalostí a škody
vzniknuté užívaním vodného toku. Mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.
Stavebníka preto upozorňujeme na potenciálne povodňové riziko z titulu možného vybreženia vôd z koryta
vodného toku pri vysokých vodných stavoch. Na základe uvedeného odporúčame nadzemné objekty
(hydranty, šachty, kalníky a pod.) v blízkosti vodného toku zabezpečiť takým spôsobom, aby v prípade
vybreženia vody z koryta vodného toku nedošlo k ich zaplaveniu. Čo sa týka križovania vodohospodársky
významného vodného toku Východný Turiec v r. km cca 20.600, pozemok vodného toku registra C KN
parcela č. 590/2 je v úseku križovania evidovaná na liste vlastníctva LV č. 1086, vlastníkom je Slovenská
republika a je v správe - Slovenský vodohospodársky podnik, š, p Radničné námestie 8, 969 55 Banská
Štiavnica. Zároveň je najbližší okraj .šachty- AŠ2 navrhnutý vo vzdialenosti 1,3 m od ľavostrannej brehovej
čiary tohto vodného toku.
Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov je s realizáciou stavby možné súhlasiť, pokiaľ budú splnené
a dodržané podmienky, ktoré požadujeme v plnom rozsahu uviesť v rámci podmienok územného
rozhodnutia a stavebného povolenia nasledovne:
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-V rámci stavebného konania žiadame dokladovať: výkresy s popisom pre križovanie podzemného
vedenia s vodným tokom v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou osobou (rez, pôdorys, situácia) a
zameranú kótu krytia uloženého vedenia, ako aj kótu dna toku.
Ďalej žiadame:
- Rešpektovať, že v zmysle § 49 vodného zákona, môže správca vodného toku pri výkone správy užívať
pobrežné pozemky. Pre vodný tok Východný Turiec, ako vodohospodársky významný vodný tok, je to
územie o šírke 10,0 m od brehovej čiary. V zmysle § 50 vodného zákona je vlastník pozemku povinný
umožniť správcovi toku vykonávanie údržbárskych prác. Zároveň rešpektovať minimálnu vzdialenosť 4,0
m od brehovej čiary vodného toku, nakoľko sa jedná o ochranné pásma vodného toku v zmysle STN 75
2102 Úpravy riek a potokov. Podľa nej na tomto území nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena
reliéfu ťažbou, navážkami, manipuláciou s látkami škodiacimi vodám, výstavbou súbežných inžinierskych
sietí, Pobrežné pozemky sú súčasťou ochranného pásma.
- Podzemné križovanie podzemného vedenia (vodovodného potrubia) s vodným tokom realizovať v
zmysle STN 73 6822 Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi s uložením chráničky v
hĺbke minimálne 1.2 m pod najhlbším dnom upraveného a 1,5 m neupraveného koryta vodného toku, t.j.
vzdialenosť vrchnej hrany chráničky a skutočného dna koryta vodného toku.
- Ak doba realizácie križovania prípadne prekopaním vodného toku presiahne 1 týždeň, vypracovať
„Povodňový plán zabezpečovacích prác“ zhotoviteľa stavby v súvislosti, s navrhovaným križovaním a
tento predložiť správcovi vodného toku k vyjadreniu a orgánu štátnej vodnej správy na schválenie.
- Potrubie na pobrežnom pozemku uložiť do chráničky (pripadne obetónovať), aby nedošlo k jeho
poškodeniu počas vykonávania údržbárskych a povodňových zabezpečovacím prác zo strany správcu
vodného toku, V prípade, že na pobrežnom pozemku sú v súčasnosti už vybudované iné stavby (napr.
rodinné domy, cesty), chráničku žiadame položiť len do voľne prístupných pozemkov. Chráničku žiadame
dimenzovať na zaťaženie ťažkou technikou do 25 t, aby správca vodného toku mohol používať ťažkú
mechanizáciu bez väčších obmedzení.
- Stavebný otvor v prípade mikrotunelovania (alebo stavebnú ryhu v prípade prekopania koryta vodného
toku) určený k uloženiu podzemného vedenia je možné uzavrieť až po kontrole splnenia podmienok
vyjadrenia zástupcom Správy povodia Slanej Rimavská Sobota (Ing. Beňa/0903 601 763), o čom musí byť
vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie
podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej
vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi
(správcovi) podzemného vedenia pri výkone prevádzky a údržby toku v súvislosti s nesprávnym uložením
podzemného vedenia pod dnom toku.
- Od investora stavby žiadame predložiť správcovi vodného toku najneskôr pri preberacom konaní
ukončenej stavby výkresy skutočného vyhotovenia aj s vyznačením existujúceho podzemného vedenia
pod vodným tokom v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou osobou (rez, pôdorys, situácia) a
zameranú kótu krytia uloženého vedenia, ako aj kótu pevného dna toku.
- Štartovaciu a koncovú jamu v úseku križovania s vodným tokom realizovať v minimálnej vzdialenosti
5.0 m od brehovej čiary vodného toku smerom k pozemku investora (manipulačný pás na vykonávanie
údržbárskych a povodňových zabezpečovacích prac zo strany správcu vodného toku).
- Nadzemné objekty {šachta, hydrant, odkaľovač, stĺp a pod,) situovať tak, aby bola dodržaná minimálna
vzdialenosť 5.0 m od brehovej čiary vodného toku smerom k pozemku investora, vzdialenosť platí aj pre
prípadné oplotenie, aby nebránilo správcovi toku pri samotnej správe toku, ako aj v prípade havárií a
povodňových situácií na vodnom toku.
- Do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu bude potrebné po zrealizovaní podzemného
križovania uzavrieť so správcom toku zmluvu o zriadení večného bremena, nakoľko pozemok pod vodným
tokom je vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe SVP, Š. p., Banská Štiavnica. Za tým účelom bude
potrebné vypracovať geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou
osobou (situácia, rez a hĺbku uloženia potrubia pod pevným dnom koryta vodného toku a na pobrežnom
pozemku).
- V úseku vodného toku, kde výstavbou križovania prípadným prekopaním vodného toku dôjde:
• k poškodeniu existujúceho opevnenia koryta vodného toku, žiadame poškodené opevnenie toku uviesť
do pôvodného stavu, aby nedochádzalo k jeho narúšaniu pri zvýšených vodných stavoch a plynulo ho
napojiť na súčasné opevnené koryto vodného toku,
• v prípade neopevneného koryta vodného toku žiadame celé koryto vodného toku opevniť so
stabilizovaním opevnenia základovou pätkou na celú šírku ochranného pásma podzemného vedenia
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tak, aby nedošlo k zníženiu kapacity koryta vodného toku (plynule napojiť opevnenie na pôvodné koryto
vodného toku) a v tomto priestore umožniť správcovi toku vykonávať údržbárske práce s použitím
mechanizmov. Realizáciou spevnenia koryta toku nesmie byť zmenšený prietočný profil vodného toku.
- Miesto križovania s vodným tokom žiadame vyznačiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami
(tyčami), s nápisom: „POZOR NEBAGROVAT“. V prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ
(užívateľ) podzemného vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- Po realizácii stavby porušené pobrežné pozemky upraviť a uviesť v celom rozsahu do pôvodného stavu,
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku a na pobrežnom
pozemku, aby pri zvýšených vodných stavoch nemohlo dôjsť k jeho splaveniu do koryta vodného toku,
okrem materiálu použitého na realizáciu križovania a úpravu vodného toku po zrealizovaní križovania.
- Prípadný výrub stromov riešiť v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny,
- V rámci predmetnej výstavby, ako aj pri úpravách okolitého terénu nesmú byť použité látky ä materiály,
taktiež mechanizmy používané pri prácach udržiavať v bezchybnom technickom stave, aby nemohlo dôjsť
k zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.
- Stavebne práce vykonávať počas nízkych vodných stavov a riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou
na vodnom toku v čase realizácie križovania vodného toku.
- Stavebný odpad likvidovať v zmysle platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi.
- Správca vodného toku nebude zodpovedať za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť na predmetnej
stavbe pri povodňových situáciách v záujmovej oblastí.
- K začatiu a ukončeniu stavby a tiež k začatiu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do
vodného toku pri výstavbe križovania prizvať zástupcu Správy povodia Slanej Rimavská Sobota (kontakt:
Ing. Beňa/0903 601 763).
Z hľadiska ochrany kvality vôd pri stavebných prácach na navrhovanom vodovodnom potrubí, pri jeho
sprevádzkovaní a následnom užívaní žiadame:
- práce pri čistení, prepláchnutí a vydezinfikovaní novo položeného potrubia vykonať takým spôsobom,
aby nedošlo k znečisteniu okolitého prostredia, povrchových či podzemných vôd,
- odkalovanie vodovodného potrubia nevykonávať do blízkych vodných tokov, a zachytené kaly
nevypúšťať priamo na terén ani do povrchových vôd, ale ich likvidovať ako odpad v súlade s požiadavkami
platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, konkrétny spôsob odkalovania vodovodu a
likvidácie takto vzniknutého odpadu má byť predmetom jeho prevádzkového poriadku,
- v prípade potreby čerpania podzemných vôd pri zakladaní stavby a ich následného vypúšťania do
povrchových alebo podzemných vôd požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa §
21 ods. 1 písm. g) vodného zákona a o vyjadrenie k tejto veci aj náš štátny podnik. K prípadnému vydaniu
povolenia na tento druh osobitného užívania vôd sa budeme môcť vyjadriť až po doplnení všetkých
informácií potrebných pre vymedzenie účelu, rozsahu a časovej platnosti povolenia.
7.8 Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica vydal v predmetnej veci záväzné stanovisko číslo:
KPUBB-2019/13747-2/48859/BRE zo dňa 20.6.2019. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej
len „KPÚ Banská Bystrica") z hľadiska záujmov chránených zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon"), určuje zámer - Obce
Sirk, 049 64 Sirk č. 71 realizovať vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu Sirk" na pozemkoch pare. č. 622/8,
622/7, 622/2, 590/2, 608, 615/2 v k. ú. Sirk, okres Revúca, ktorá sa nenachádza v pamiatkovom území,
za prípustný s nasledovnou podmienkou: Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom
stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona v prípade nájdenia
archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď
nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň
po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.
Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia
na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.
Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
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7.9 Slovak Telekom, a. s. Bratislava vydal v predmetnej veci vyjadrenie č. 6612020637 zo dňa 27.07.2020.
Stanovisko pre vyznačené záujmové územie - nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií
(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení (platnosť do
27.1.2021), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník nesplní
povinnosť - stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Štefan Kušnier,
stefan.kusnier@telekom.sk, +421910100651.
-. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného
pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom,
a.s..
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj
telekomunikačnú prípojku.
7.10 Ivan Ziman, Terézie Vansovej 1167/1, 050 01 Revúca (ako vlastník p.č, 622/8 v k, ú. Sirk, vedenej na
LV č, 143) vydal v predmetnej veci súhlas zo dňa 28.5.2019.s uskutočnením predmetnej vodnej stavby.
Ďalej bola v konaní v predmetnej veci doložená „Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného
bremena“ zo dňa 24.11.2020, uzavretá medzi Ivan Ziman, Terézie Vansovej 1167/1, 050 01 Revúca a
stavebníkom.
7.11 Dodržať stanovisko:
7.11.1 Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca č.OU-RSPLO-2019/012040-002 zo dňa 31.5.2019.
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový ä lesný odbor, pracovisko Revúca, s použitím
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na účely výstavby pre daný účel na
poľnohospodárskom pozemku, umiestneného mimo zastavaného územia obce súhlasí za dodržania
týchto podmienok:
Z dôvodu, že výstavba predpokladá predovšetkým použitie poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do
pôvodného stavu, investor je povinný vyžiadať pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti
na poľnohospodárskej pôde si stanovisko organu ochrany poľnohospodárskej pôdy, miestne príslušný,
podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“). Súčasťou
tejto žiadosti sú všetky náležitosti striktne uvedené:
- výpis z listu vlastníctva na parcely reg. „C“, kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy
na nepoľnohospodárske použitie, bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
pri jej použití do jedného roka, návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu
jednoduchou rekultiváciou, súhlas dotknutých vlastníkov, resp. užívateľov poľnohospodárskej pôdy.
správny poplatok vo výške 3 Eur. Orgán ochrany poľnohospodárske pôdy v stanovisku určí podmienky
nepoľnohospodárskeho použitia. V prípade, že správny orgán zistí, že nebola splnená povinnosť v
prípade nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka ( § 18). právnickej
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osobe alebo fyzickej osobe- podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166
eur do 33 200 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.
Z dôvodu uvedených v ustanovení § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. a to v prípade (ak ide
o umiestnenie signálov, stožiarov alebo iných objektov nadzemného a podzemného vedenia a výmera
jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2) je povinný investor stavby k stavebnému konaniu
požiadať orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy o vydanie stanoviska. OÚ - pozemkový a lesný odbor,
pracovisko Revúca vydá stanovisko podľa § 17 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. na základe predpísaných
náležitostí vrátane výpisu z LV , kópie katastrálnej mapy, projektu stavby (situácia, sprievodná správa) a
správneho poplatku vo výške 3 Eur.
7.11.2 Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca č.OU-RSPLO1-2020/018473-002 zo dňa 18.11.2020.
Správny orgán v zmysle ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. súhlasí s pripravovaným
zámerom výstavby vodovodnej šachty v k. ú. Sirk na časti parcely C-KN p. č. 622/2 o výmere 1 m2 za
podmienok:
- Pri výstavbe nedôjde k poškodeniu okolitej poľnohospodárskej pôdy a po výstavbe dať okolitú
poľnohospodársku pôdu do pôvodného stavu.
- Prípadné škody spôsobené na poľnohospodárskych kultúrach, uhradiť užívateľovi v zmysle osobitných
predpisov.
- Za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností, navrhovateľ žiadosti,
stavebník, požiada OÚ Revúca, katastrálny odbor, Komenského 40, Revúcu o zmenu druhu pozemku
na základe porealizačného geometrického plánu , resp. o zákres vodovodnej šachty do katastrálnej
mapy. Súčasťou žiadosti bude aj toto stanovisko. V súlade s ustanovením § 17 ods. 2 písm. a) zákona
č. 220/2004 Z.z. z ktorého vyplýva, „ rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak ide okrem iného,
výstavbu na vstupné šachty, vrty, studne a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2“.
Toto stanovisko je podkladom pre vydanie stavebného povolenia v zmysle osobitných predpisov.
7.11.3 Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca č.OU-RSPLO1-2020/018472-002 zo dňa 25.11.2020. Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z., správny
orgán súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Sirk, obec Sirk, parcely p. č. C-KN 622/2 na
nepoľnohospodársky zámer vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu v termíne
od 1.3.2021-28.2.222 z dôvodu líniovej stavby rozšírenia vodovodu v obci Sirk, k. ú. Sirk.
Parcela C-KN p. č. 622/2 je vo výlučnom vlastníctve obce Sirk a v užívaní obce Sirk.
Stavebník, obec Sirk, je povinná dodržať nasledovné podmienky:
- Poľnohospodársku pôdu na vykonávanie nepoľnohospodárskej činnosti použiť len v najnutnejšom
rozsahu a len na uvedený zámer v stanovenom termíne.
- Práce na poľnohospodárskej pôde prevádzať tak, aby ich realizáciou nedošlo ku škodám na okolitej
pôde.
- Počas realizácii výkopových prác, skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy použitej
na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako 1 rok ukladať postupne pozdĺž výkopovej ryhy a
túto použiť spätne na zásyp v súlade s vypracovanou dokumentáciou skrývky humusového horizontu
poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „HH PP“).
- Za hospodárne a účelne využitie skrývky HH PP je zodpovedný stavebník obec Sirk.
- Investor stavby zabezpečí vrátenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu podľa priloženého
návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu do 28.02.2022.
- Odovzdanie pôdy písomne ohlásiť a spolu so záznamom z odovzdania potvrdeným vlastníkom
poľnohospodárskej pôdy, príp. jej užívateľom, zaslať na Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a
lesný odbor, pracovisko Revúca v termíne do 01.04.2022.
- Vykonávať nepoľnohospodársku činnosť na poľnohospodárskej pôde je možné iba na dobu uvedenom
v tomto stanovisku.
- V prípade, že začatie nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde a uvedenie
poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu nebudú môcť byť vykonávané, resp. dokončené v určenom
termíne, je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor,
pracovisko Revúca o predĺženie termínu na základe žiadosti
a nového časového harmonogramu prác.
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7.12 Michlovský, spol. s.r.o., Piešťany - vyjadrenie o existencii PTZ - ORANGE SLOVENSKO
a.s.,poradové číslo: BB - 2359/2020 zo dňa 24.9.2020. Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange
Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble
a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe
pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných
súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú
trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynutené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky
trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a
prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná
na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim
poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť
správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných
prevádzkovateľov,
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u
správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /,
• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou
polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach
výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné
náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu
od vyznačenej polohy PTZ,
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému
poškodeniu,
• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup
k PTZ,
• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou
osobou,
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky,
fólia, markery),
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378,
• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme
za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
• pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis
o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ,
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti
podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie
a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť
24.3.2021.Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange
Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo
vyjadrenia o existencii PTZ.
8. Stavebník preukázal v konaní v predmetnej veci oprávnenie zriadiť na už citovaných stavebných
pozemkoch požadovanú vodnú stavbu.
9. Ďalej je stavebník povinný:
a) Pred začatím stavebných prác zabezpečiť presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí
priamo v teréne. Budú dodržané polohové, priestorové a odstupové vzdialenosti od sietí uložených v
dotknutom území v zmysle platných právnych predpisov.
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b) Po ukončení vodnej stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia
v zmysle § 26 vodného zákona a § 82 stavebného zákona.
c) Umožniť oprávneným osobám vstup na pozemok stavby za účelom výkonu štátneho stavebného
dohľadu.
d) K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží všetky doklady vyplývajúce z
podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná v zmysle platných právnych predpisov.
10. Vodná stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2022. V prípade, že termín dokončenia stavby
nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
11. Rozpočtový náklad vodnej stavby: 42 131,29 eura.
12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie vodnej stavby. Stavba nesmie byť začatá
pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na
samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
13. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom
mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby:
a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného
dozoru), d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.
14. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietkam účastníkov konania, ktoré boli vznesené sa
vyhovuje stanovenými podmienkami rozhodnutia.
Toto povolenie je podľa § 26 ods. 4 vodného zákona súčasne stavebným povolením v súlade s
ustanoveniami stavebného zákona a podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so
stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Platnosť stavebného povolenia
môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto
povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
Odôvodnenie
Tunajší úrad začal dňa 25.11.2020 konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v
katastrálnom území Sirk, na základe žiadosti stavebníka.
Tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2020/001250-004 zo dňa 26.11.2020 oznámil účastníkom konania,
obci a dotknutým orgánom začatie vodoprávneho konania v predmetnej veci. Pretože sú tunajšiemu úradu
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, podľa § 61 ods.2 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona tunajší úrad upustil
od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Konanie bolo zároveň oznámené aj verejnou
vyhláškou- líniová vodné stavba. Súčasne tunajší úrad stanovil lehotu pre uplatnenie, podanie námietok
a pripomienok k žiadosti v predmetnej veci (najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia),
inak sa na ne neprihliadne.
Ku konaniu v predmetnej veci sa písomne vyjadrili: Obec Turčok, Okresný úrad Revúca, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej,
Východoslovenská distribučná a.s., Košice, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Závod
Rožňava, SVP, š.p. OZ BB, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Slovak Telekom, a. s. Bratislava ,
Ivan Ziman, Terézie Vansovej 1167/1, 050 01 Revúca, Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a
lesný odbor, pracovisko Revúca, Michlovský, spol. s.r.o., Piešťany.
Vo vodoprávnom konaní v predmetnej veci bola žiadosť stavebníka preskúmaná v zmysle vodného
zákona, stavebného zákona spolu s doloženými stanoviskami účastníkov konania a dotknutých orgánov.
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Ďalej v konaní v predmetnej veci:
- bolo konštatované, že sa jedná o vodnú stavbu vo verejnom záujme - verejný vodovod,
- vodná stavba bude prevádzkovaná v zmysle platných právnych predpisov, osobou na to oprávnenou,
- bolo zistené, že dokumentácia vodnej stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a
uskutočnením vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani obmedzené, či ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavebník preukázal v konaní oprávnenie zriadiť vodnú stavbu na pozemkoch dotknutých vodnou stavbou
– vlastníctvo pozemkov, bola doložená „Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena“
zo dňa 24.11.2020, uzavretá medzi Ivan Ziman, Terézie Vansovej 1167/1, 050 01 Revúca a stavebníkom.
Nakoľko stanoviská účastníkov konania, obce a dotknutých orgánov boli za dodržania stanovených
podmienok kladné, tunajší úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa § 4 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov je stavebník oslobodený od platenia správnych poplatkov.
Toto rozhodnutie nenahrádza povolenia alebo súhlasy vyžadované podľa iných platných právnych
predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou - má povahu verejnej vyhlášky a
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Sirk a na úradnej tabuli tunajšieho úradu.
Zároveň tunajší úrad zverejní verejnú vyhlášku aj na svojom webovom sídle. Žiadame Obecný úrad
v Sirku, aby rozhodnutie (rozhodnutie, situáciu stavby) vyvesil na stanovenú dobu na úradnej tabuli.
Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Po zvesení žiadame rozhodnutie vrátiť na tunajší
úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:
Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby :

Doručí sa účastníkom konania jednotlivo do vlastných rúk:
1. Obec Sirk, Sirk č. 71, 049 64 Sirk- 2x rozhodnutie (l x za účelom zverejnenia verejnou vyhláškou),
2. Obec Turčok, Turčok č. 2, 049 18 Lubeník,
3. Ivan Ziman, Terézie Vansovej 1167/1, 050 01 Revúca
4.Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,
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5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974
98 Banská Bystrica,
6. Aproving Slovakia s.r.o., Ing. Roman Vaľo, Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
Ostatní účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom
a stavbám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným
povolením priamo dotknuté.

Doručí sa dotknutým orgánom jednotlivo:
1. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Závod Rožňava, Štítnická 19, 048 01 Rožňava,
2. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
3. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava,
4. Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec.
5. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, Komenského 40, 050
01 Revúca,
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Revúca, ul. Okružná 3, 050 01 Revúca,
7. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 05001 Revúca- OH,
ŠSOPaK,
8. Orange Slovensko a s., Metodova 8, 821 08 Bratislava,
9. Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany.
RNDr. Hana Dorčáková
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10234

Doručuje sa
Obec Sirk, Sirk 71, Sirk, Slovenská republika
Obec Turčok, Turčok 2, 049 18 Turčok, Slovenská republika
Ivan Ziman, Terézie Vansovej 1167/1, 050 01 Revúca, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská bystrica, Slovenská republika
Aproving Slovakia s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - pracovisko Lučenec, Námestie republiky 26, 984 36
Lučenec, Slovenská republika
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, Hostinského 0/4, 979
01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná , 050 01 Revúca,
Slovenská republika
Okresný úrad Revúca, Komenského 40, 050 01 Revúca, Slovenská republika
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
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Na vedomie
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
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