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Vec
Žiadosť o povolenie zmeny nedokončenej líniovej vodnej stavby „Mašková - zásobné a rozvodné
vodovodné potrubie“ pred jej dokončením
- Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny nedokončenej líniovej
vodnej stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
verejná vyhláška
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obec Mašková, Mašková 76, 985 11 Halič IČO: 00316229 zastúpená starostkou obce Ing.
Bronislavou Brablecovou podala dňa 13.09.2021 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného
vodoprávneho povolenia na zmenu líniovej vodnej stavby „Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné
potrubie“ pred jej dokončením uskutočňovanej na pozemkoch parc. č. – líniová vodná stavba v
katastrálnom území Mašková a Lehôtka. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie
o povolení zmeny nedokončenej líniovej vodnej stavby pred jej dokončením.
Vodná stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, č. ŽP2007/00115 zo dňa 29.03.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2007 a jej zmeny pred
dokončením boli povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci č. ŽP2010/01041 zo dňa 15.06.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.07.2010, rozhodnutím Obvodného
úradu životného prostredia Lučenec č. ŽP-2013/01277-2 zo dňa 31.07.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 05.09.2013, rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU–
LC-OSZP-2015/010454-2 zo dňa 16.12.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2016 a
rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU–LC-OSZP2019/010796-2 zo dňa 29.10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2019.
1. Navrhovaná zmena líniovej vodnej stavby „Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie“
spočíva v predĺžení termínu ukončenia stavby z 31.12.2022 na 31.12.2025. Zmena bola navrhnutá z
dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na dokončenie líniovej vodnej stavby.
2. Navrhovaná zmena líniovej vodnej stavby „Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie“
spočíva v zmene líniovej vodnej a to o jej rozšírenie stavby o prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam
v celkovom počte 105 ks, ktoré sa vybudujú ako časť predmetnej líniovej vodnej stavby k existujúcim
rodinným domom, bytovým domom, k budove obecného úradu a obchodu vo vlastníctve obce
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Mašková. Prípojky sú navrhnuté z potrubia HD PE PE100, SDR11, PN16 32x2,9mm a 63x5,8mm,
spoločná vodovodná prípojka z potrubia 90x8,2mm.
Popis zmeny líniovej vodnej stavby „Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie“:
Časťou predmetnej líniovej vodnej stavby bude aj dobudovanie 105 ks prípojok k jednotlivým
nehnuteľnostiam, ktoré sa dobudujú ako časť predmetnej líniovej vodnej stavby k existujúcim rodinným
domom, bytovým domom, k budove obecného úradu a obchodu vo vlastníctve obce Mašková. Prípojky sú
navrhnuté z potrubia HD PE PE100, SDR11, PN16 32x2,9 mm a 63x5,8 mm, spoločná vodovodná prípojka
z potrubia 90x8,2 mm. Prípojky na rozvodné potrubie sa budú napájať navrtávacím pásom HAWEX,
príp. HAKU. Domové uzávery sa osadia bezprostredne za navŕtávacím pásom. Pre prípojky ø 32 sú
navrhnuté kombinované navŕtávacie ISO posúvače DN 1“ s teleskopickou zemnou súpravou a poklopom,
pre prípojky ø 63 posúvače DN 2“ s hrdlom ISO pre napojenie PE potrubia. Vodovodné prípojky budú
končiť vodomernou šachtou na obecných pozemkoch, prípadne budú umiestnené max. 0,5 m za oplotením
v predzáhradkách rodinných domov. Spoločná vodovodná prípojka ø 90 sa napojí na vetvu „A – 3“
navrtávacím pásom HAKU 100/80 s prírubovým výstupom. Prípojky k rodinným domom sa budú napájať
pomocou navrtávacieho pásu HAWEX 90/2“. Ukončená bude podzemným hydrantom DN80, ktorý bude
slúžiť ako vzdušník.
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy 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 v súlade s § 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, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 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) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
„stavebný zákon“) podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) upovedomuje všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o
začatí stavebného vodoprávneho konania podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 68 stavebného zákona.
Pretože orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 73 ods. 5 vodného zákona v súlade s § 61 ods. 2
stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania a dotknuté orgány si môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 18.10.2021,
inak k nim nebude prihliadnuté. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v
územnom konaní sa prihliadať nebude.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu dotknuté orgány a účastníci konania nahliadnuť na
tunajšom úrade v kancelárii č. 324.
V zmysle § 17 ods. 1 a ods. 3 správneho poriadku sa účastníci konania môžu dať zastupovať iným
zástupcom, splnomocnenie k zastupovaniu je v takom prípade potrebné preukázať písomným
plnomocenstvom.

Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru
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Doručí sa:
1. Obec Mašková, Mašková 76, 985 11 Halič (Vyvesiť 1 x za účelom doručenia tohto oznámenia verejnou
vyhláškou)
2. Obec Lehôtka, Obecný úrad Lehôtka, 985 11 Halič (Vyvesiť 1 x z účelom doručenia tohto oznámenia
verejnou vyhláškou)

Toto oznámenie má v zmysle § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26
ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a v obci
Mašková a Lehôtka spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:...........................................

Zvesené dňa:.........................................

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

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

