odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40, 050 01 Revúca

Číslo: OU-RA-OSZP-2019/000016-006

V Revúcej, 11. februára 2019

ROZHODNUTIE
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 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 Otročok, Otročok 35, 982 62 Gemerská Ves, IČO: 00 318 957 (ďalej len „stavebník")
podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s § 82 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje užívanie
líniovej vodnej stavby: „Stavebný objekt SO - 02 Vodovod v obci Otročok v rozsahu vetvy “A“ v dĺžke
47,27 m a vetiev „B,C“ v dĺžke 448,71m , SO-03 Vodovodné prípojky v rozsahu 25 ks“ na
pozemkoch - parcelách registra “C“ parc. č. 532/2, 115, 109/1, 128, 531/2, 108, 101, 100/2, 97, 96/1, 92,
2/1, 538/3, 91/5, 25/1, 34/1, 41/37, 41/38, 41/13, 41/39, 41/14, 41/6, 531/1, 48,45, 55/1, 60/1, 63, 86,
89/1, 90/1, 91/2, 91/13 v katastrálnom území Otročok, obec Otročok (ďalej len „vodná stavba“), ktorá
bola vybudovaná v súlade s povolením vydaným Obvodným úradom životného prostre0dia v Rimavskej
Sobote č. ŠVS-F/2009/00478-9-Ha, zo dňa 14.9.2009 - právoplatné dňa 14.10.2009, v znení rozhodnutia
Okresného úradu Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-RA-OSZP-2016/000130-005He, zo dňa 24.2.2016 - právoplatné dňa 29.3.2016 (ďalej len „stavebné povolenie“) a za podmienok
uvedených v tomto povolení.
Geodetické zameranie vodnej stavby vyhotovil Marek Bugár - Geoprojekt Komárno, Geodetické
a kartografické práce, Gazdovská 38/12, 945 05 Komárno, číslo zákazky: 44 269 285 - 128/2018, dátum
vyhotovenia: november 2018 (ďalej len „geodetické zameranie“).
Účel stavby: Užívanie vodnej stavby sa vymedzuje za účelom zásobovania obce Otročok pitnou
vodou.
Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty: Stavebný objekt SO - 02 Vodovod v obci Otročok
v rozsahu vetvy “A“ v dĺžke 47,27 m (HDPE D160) a vetiev „B,C“ v dĺžke 448,71m (HDPE
D110), SO-03 Vodovodné prípojky v rozsahu 25 ks (dĺžka 188,79 m, PE D32), v k. ú. Otročok.
Predmetná vodná stavba bola uskutočnená v rámci líniovej vodnej stavby „Obec Otročok - vodovod“.
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-2Podmienky užívania:
1. Vodnú stavbu užívať tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov a právom chránených
záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravia ľudí,
požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Vodnú stavbu po dobu užívania udržiavať formou riadnej údržby v užívateľnom stave.
Pravidelnou údržbou, čistením a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo
k jeho znehodnoteniu a predĺžila sa jeho využiteľnosť. Vodnú stavbu prevádzkovať v zmysle
platných právnych predpisov [zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zák. č. 442/2002 Z. z.“]. Vlastník vodnej stavby stavebník. Prevádzkovateľom vodnej stavby bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s. Banská Bystrica (zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o
prevádzkovaní
infraštruktúrneho majetku vybudovaného v rámci stavby „Obec Otročok vodovod“, č. 198/2011/04 zo
dňa 14.10.2011).
3. Zmeny v spôsobe užívania vodnej stavby sú možné len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému
úradu, ktorý o nich rozhodne.
4. Ku konaniu v predmetnej veci sa písomne vyjadrili:
a) Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva vydal vyjadrenie č. OU-RA-OSZP-2017/001162-002 zo dňa 14.12.2017
- podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dáva kladné vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
b) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej v zmysle stanoviska č. ORHZRA2-2019/000042-002 zo dňa 9.1.2019, z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s
vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby, bez pripomienok.
c) V zmysle zápisu napísaného dňa 29.1.2019 v obci Otročok o odovzdaní a prevzatí dotknutého
úseku cesty II/532 (intravilán obce Otročok), v rámci realizácie stavby „Obec Otročok - vodovod“,
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., oblasť Rimavská Sobota preberá dotknutý úsek
cesty, záručná doba končí dňom 29.1.2024 (ďalej len „zápis zo dňa 29.1.2019“).
Námietky účastníkov konania: V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie
Stavebník podal dňa 18.12.2018 tunajšiemu úradu návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
predmetnú vodnú stavbu.
Na uskutočnenie vodnej stavby vydal tunajší úrad v súlade s § 26 vodného zákona a § 66
stavebného zákona stavebné povolenie.
Tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2018/001186-002 zo dňa 18.12.2018 (ďalej len „list zo dňa
18.12.2018“) oznámil účastníkom konania začatie konania v predmetnej veci verejnou vyhláškou
(jedná sa o líniovú vodnú stavbu), známym účastníkom konania a dotknutým orgánom bolo oznámené
začatie konania jednotlivo. Súčasne tunajší úrad listom zo dňa 18.12.2018 nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním v predmetnej veci na deň 5.2. 2019.
Na konaní dňa 5.2.2019 bol návrh stavebníka prejednaný a preskúmaný v zmysle stavebného zákona
spolu s doloženými stanoviskami účastníkov konania a dotknutých orgánov s tým, že: vodná stavba bola
uskutočnená podľa dokumentácie overenej tunajším úradom v stavebnom konaní a podmienok
uvedených v stavebnom povolení,
V kolaudačnom konaní boli predložené nasledovné doklady (vyhláška č. 453/2000 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona):
- zápis o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby,
- stavebné povolenie na vodnú stavbu,
./.

-3- projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní, stavebný denník,
- geodetické zameranie vodnej stavby,
- doklad o vykonaní vyhovujúcej skúške tesnosti zrealizovaného vodovodného potrubia,
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov použitých pre uskutočnenie vodnej stavby,
- zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku vybudovaného
v rámci stavby „Obec Otročok vodovod“, č.198/2011/04 zo dňa 14.10.2011.
Ďalej bolo v kolaudačnom konaní konštatované , že sa jedná o verejný vodovod - vodná stavba
uskutočnená vo verejnom záujme (zák. č. 442/2002 Z. z.), súčasť skupinového vodovodu Gemerská Ves
- Leváre. Prevádzka vodnej stavby bude zabezpečená v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. osobou na
to oprávnenou - Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. Banská Bystrica.
Ku konaniu v predmetnej veci sa písomne vyjadrili: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o
životné prostredie, Okresné riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Banskobystrická
regionálna správa ciest, a. s., oblasť Rimavská Sobota (zápis zo dňa 29.1.2019).
V kolaudačnom konaní neboli vznesené a uplatnené pripomienky alebo námietky zo strany
účastníkov konania, ktoré by bránili vydaniu povolenia na užívanie vodnej stavby - neboli zistené
závady, ktoré by bránili užívaniu vodnej stavby. Jej užívaním nebude ohrozený verejný záujem
predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia. Podľa preskúmaných dokladov je vodná stavba
bez závad, je spôsobilá bezpečného užívania a preto orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je
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 oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

RNDr. Hana Dorčáková
vedúca odboru
Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou - má povahu verejnej vyhlášky
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Otročok a na úradnej tabuli tunajšieho
úradu. Žiadame Obecný úrad v Otročku, aby toto rozhodnutie 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:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby :
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-4Doručuje sa do vlastných rúk:
l. Obec Otročok - starosta, Otročok 35, 982 62 Gemerská Ves - 2x rozhodnutie (l x za účelom
zverejnenia verejnou vyhláškou),
2. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,
3. Banskobystrická regionálna správa ciest , a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská
Bystrica.
4. Miroslav Hudec, Námestie hraničiarov 13, 851 03 Bratislava,
5. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava.

Doručuje sa:
Mesto Tornaľa - primátorka, Mierová 14, 982 01 Tornaľa,
TIM IS , s.r.o. , Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda,
SPP - distribúcia , a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina,
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica,
7. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Ul. Sama
Tomášika 14,97901 Rimavská Sobota,
9. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota,
10. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca,
Komenského 40, 050 01 Revúca,
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Revúca, ul. Okružná 3,
050 01 Revúca,
12. Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec, Nám. republiky 26,
984 01 Lučenec,
13. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01
Revúca - OH, ŠSOPaK.
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