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Vec 

„ÚV Boťany – VDJ Kráľovský Chlmec – stavebné úpravy na výtlačnom potrubí III. etapa“. 

-  oznámenie o začatí vodoprávneho povolenia 
 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 
 
 

Listom č.85613/2019/INV-Pa zo dňa 30.09.2019, doručeným dňa 24.10.2019 bol Okresný 

úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy požiadaný 

Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice o vydanie vodoprávneho povolenia pre 

stavbu „ÚV Boťany – VDJ Kráľovský Chlmec – stavebné úpravy na výtlačnom potrubí III. etapa“.  
 

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie konanie. 
 

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny 

orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods.1 a § 4 ods.1 zákona č.180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona 525/2003 Z.z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ako príslušný orgán 

štátnej vodnej správy podľa § 61  zák. 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) a ako špeciálny 

stavebný úrad podľa § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon ), v znení neskorších   predpisov, v súlade s ustanovením § 26 vodného zákona a § 

61 ods.1, 2 stavebného zákona, v súlade § 73 ods.6 vodného zákona  

 

oznamuje začatie vodoprávneho konania 

 

vo veci vydania povolenia na uskutočnenie stavby „ÚV Boťany – VDJ Kráľovský Chlmec – 

stavebné úpravy na výtlačnom potrubí III. Etapa“, účastníkom konania, zúčastneným osobám, 

dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy. 

 

Navrhovaná stavba je umiestnená v extraviláne Kráľovský Chlmec na pozemkoch registra „C“ KN 

parc.č. 15139 ( „E“ 5139), 15143(„E“ 5143), 15153/1(„E“ 5148,5144), 15153/4(„E“ 5145), 

15153/3 („E“ 5154), 15158/1(„E“ 5158), 15158/5(„E“ 5158), 15158/2(„E“ 5159), a extraviláne 

a intraviláne Bačka na pozemkoch registra „C“ KN parc.č. 593 („E“ 

3026,3025,3024,3023,3022,3021,3020,3019,3017,3016,3015), 553 („E“ 550, 

551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564/1,565,566,567,568,569,570,571,527,5



73,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,

596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618), 

556(„E“ 550,549/1), 551, 549(„E“ 549/11), 550(„E“ 549/1), 594/1(„E“  1040), 643(„E“ 643), 

642(„E“ 642), 655(„E“ 1458,1459,1460,1461,1462,1464/1,1464/2 . 

Stavebná úprava v rámci stavby zahŕňa výstavbu vodovodného potrubia v celkovom rozsahu 

3713,00 m, ktoré bude budované z potrubia HDPE PN10 profilu D450x26,7 mm. 

Vodovodné potrubie bude ukladané v pôvodnej trase starého výtlačného potrubia. Trasa bude 

umiestnená prevažne v ochrannom pásme cesty I/79. Vodovodné potrubie križuje cestu III/55336 

a odvodňovací kanál ( pravostranný prítok Krčanského kanála) 

 

Objekty na trase : 

SO 01 – Stavebné úpravy na výtlačnom potrubí – klasická výkopová technológia ( km 0,0-0,468 

a km 0,648-3,713) 

Stavebná úprava v rámci SO01 zahŕňa výstavbu vodovodného potrubia z rúrového materiálu HDPE 

PN10 D450x26,7 mm, realizovanú klasickou výkopovou technológiou v rozsahu 3533,00 m. 

Na začiatku trasy stavebnej úpravy výtlačného potrubia v jestvujúcej armatúrnej šachte v km 0,000 

je potrebné zrealizovať novú úpravu armatúr ( uzáver a montážna vložka). Prestup nového potrubia 

cez stenu šachty bude cez otvor starého potrubia DN500 mm, ktorý sa po zabudovaní rúry HDPE 

D450 mm utesní . Stavebná úprava jestvujúcej šachty bude spočívať v osadení nového štvorcového 

poklopu 60x60 cm . V stene šachty sa osadí nový oceľový rebrík. 

Na vodovodnom potrubí sa osadia sekčné uzávery v potrebných uzloch ( v mieste odbočky Bieľ na 

všetky smery, v km 1,700 a za kalníkom č.2) Okrem toho bude ešte uzáver osadený pred kalníkom 

a vzdušníkom. Ide o uzávery so zákopovou teleskopickou zemnou súpravou. 

V trase stavebných úprav sa v najvyšších bodoch trasy osadia 3 ks automatických vzdušníkov. 

Budú osadené na odbočke z hlavného potrubia, umiestnené v objektoch jestvujúcich armatúrnych – 

vzdušníkových šachtách. V každej šachte bude osadený automatický odvzdušňovací 

a zavzdušňovací ventil Duojet. 

Stavebná úprava jestvujúcej vzdušníkovej šachty bude spočívať v osadení nového štvorcového 

poklopu 60x60 cm. 

V najnižších bodoch trasy je potrebné osadiť kalníky. Na potrubí sa osadia 3 ks kalníkov. Ako 

odkaľovacie 

V km 2,807 trasy vodovodného potrubia dôjde ku križovaniu s odvodňovacím kanálom. Križovanie 

bude realizované výkopovou technológiou prekopania koryta kanála. Vodovodné potrubie v dnovej 

časti bude uložené do HDPE chráničky DN600 mm v dĺžke 5,00 m. Nad chráničkou sa zrealizuje 

ťažký kamenný zához, dno a svahy sa upravia do pôvodného stavu. 

V km 0,649 trasy výtlačného potrubia je potrebné prepojiť navrhované výtlačné potrubie 

s prívodom vody smer obce Bieľ. Na odbočke bude osadený uzáver so zemnou zákopovou 

teleskopickou súpravou. 

V km 3,713 trasy je potrebné prepojiť navrhované výtlačné potrubie s už rekonštruovaným úsekom 

potrubia v rámci I.etapy výstavby. Potrubie bude napojené pred jestvujúcim uzáverom. 

Počas výstavby vodovodného potrubia môže dôjsť k poškodeniu jestvujúcej drenáže na dotknutých 

pozemkoch. Predpokladá sa oprava v rozsahu 125,00 m z keramickej trativodky 10 a 250,00 m 

z flexibilných drenážnych trubiek DN65 mm PVC-U. 

 

SO 02 – Stavebné úpravy na výtlačnom potrubí – bezvýkopová technológia – relining ( km 0,468-

0,648). 

Rekonštrukcia v rámci SO02 zahŕňa výstavbu vodovodného potrubia z rúrového materiálu HDPE 

PN10 D450x26,7 mm v rozsahu 180,00 m, realizovanú bezvýkopovou technológiou. Je to úsek 

umiestnenia jestvujúceho vodovodného potrubia v krajnici cesty I.triedy a križovanie cesty 

III.triedy. Nové potrubie D450 mm HDPE bude zatiahnuté do starého OC potrubia DN 500 mm. 

Vzhľadom na to, že predmetná stavba bude umiestnená v pôvodnej trase a ide o udržiavacie práce, 

podľa § 39 a) ods.3 písm. c) stavebného zákona, sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby  

(vyjadrenie Obce Bačka – stavebný úrad č.2019/97-02/SÚ zo dňa 09.09.2019). 



 

 

 

 

 

V predmetnej veci sa nariaďuje ústne pojednávanie , ktoré sa uskutoční dňa  

12.12.2019 o 10,00 hod 
so zrazom pozvaných na Okresnom úrade Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

M.R.Štefánika 32, Trebišov ( budova VUB, 1.poschodie č.d. 230). 
 

Do dokladov konania možno nahliadnuť na Okresnom úrade Trebišov, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, M.R. Štefánika č. 32, Trebišov (1. poschodie budova VÚB č. dverí 231). 

      

Účastníci konania podľa § 33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom 

znení (správny poriadok) majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho 

zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie  na Okresnom úrade Trebišov, odbore starostlivosti o 

životné prostredie, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov. 
 

       

      Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr 

pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
 

       Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 

predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal 

zastupovať. 

       

Rozdeľovník: 

       

1. Obec Bačka – stavebný úrad, Hlavná 130, 076 84 Bačka 

2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 

3. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 

5. OR Hasičského a záchranného zboru, T.G.Masaryka 13, 075 01 Trebišov 

6. Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 32,075 01 Trebišov  OSŽP - úsek OH 

7. Okresný úrad Trebišov, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov – odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií 

8. Správa ciest  KSK, Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice 

9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice 

10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

11. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

13. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, detašované pracovisko Východ, 

Komenského 39/A, 040 01 Košice 

      16. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

      17. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 

      18. eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 

      19. Nafta, a.s., Votrubova 1, 829 09 Bratislava   

20. Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane     

susediacich pozemkov a stavieb formou verejnej vyhlášky:  

Úradná tabula obec Bačka 

Úradná tabuľa mesto Kráľovský Chlmec 

Úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov 

Elektronická úradná tabuľa Okresného úradu Trebišov 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing.Stanislav Bogdányi                                                                                                                     

                                                                                                           vedúci odboru       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa ...........................             Zvesené dňa ........................... 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie alebo zvesenie oznámenia číslo  OU-TV-

OSZP-2019/013464-004 zo dňa 07.11.2019. Doklad o vyvesení a zvesení žiadame predložiť na 

orgán štátnej vodnej správy. 

 


