OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

●

●
Podľa rozdeľovníka

●

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

OU-RS-OSZP-2019/002725-006

Ing. P. Ďurás
0961682970

●

Rimavská Sobota
11.01.2019

Vec:
Žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby „Výsadba ovocného sadu orechov – DP
Včelince, zriadenie kvapkovej závlahy“
- Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním

Verejná Vyhláška
Investor Družstvo podielníkov Včelince so sídlom Košická cesta, 979 01 Rimavská
Sobota /IČO 36057860/ v zastúpení predsedom družstva Ing. Alexandrom Madarászom
podal dňa 29.10.2018 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné
prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu:
„Výsadba ovocného sadu orechov – DP Včelince, zriadenie kvapkovej závlahy“
umiestnenú v katastrálnom území Rumince na pozemkoch parc. č.: CKN 282, 300, 308, 601/2,
627/3, 645/1, 653/54 a v katastrálnom území Chanava na pozemkoch parc. č.: CKN 2651,
2656, 2657, 2661, 2679, 3815, 3816, 2662/2, 2663/2, 2665/2, 2687/1.
Predmetná stavba rieši zavlažovanie orechového sadu vybudovaním kvapkovej závlahy. Do
navrhovaného závlahového systému bude závlahová voda dodaná tromi čerpadlami s kapacitou
80 m3/hod. Celková inštalovaná kapacita je 240 m3/hod. Závlahová voda pre kvapkovú závlahu
bude zabezpečená z existujúceho vrtu s platným povolením pre odber podzemných vôd, ktoré
vydal Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota pod č. 211/94-60 dňa 5.4.1994 – v
množstve 0,72 l/s; 62,2 m3/deň; 22792 m3/rok. V rámci predmetnej stavby sa vybuduje
závlahová kostra pozostávajúca z troch hlavných vetiev A, B, C, na ktoré sa napojí kvapková
závlaha, ktorú tvoria hadice HDPE DN 20 s integrovanými kvapkovačmi.
Podrobnejší popis stavby je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala
spoločnosť VHPROJEKTY, s.r.o., Nákupné centrum Komárno, Námestie Kossutha 3087/115,
94501 Komárno, 10/2018, zodp. projektant Ing. Ján Šimon, autorizovaný stavebný inžinier č.
osv. 5199*12.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Tunajší úrad prerušil konanie rozhodnutím č. OU-RS-OSZP-2018/016717-004 zo dňa
26.11.2018 pokiaľ nenadobudlo právoplatnosť rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
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Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. c)
zákona NR SR 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“) a podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konanie v zmysle ustanovenia § 61
stavebného zákona v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 ods. 3 a § 21 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a súčasne
nariaďuje
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
07. februára 2019 (štvrtok) o 09.00 hodine
so stretnutím na Okresnom úrade Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Hostinského č.4, v kancelárii č. dverí 410 (4. poschodie, posledné dvere v pravo).
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho
pojednávania na Okresnom úrade Rimavská Sobota, odbore starostlivosti o životné prostredie,
Hostinského č. 4, v kancelárii č. dverí 410, počas stránkových dní a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom
konaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj
dotknuté orgány, organizácie a obec.
Ak v určenej lehote dotknuté orgány svoje stanoviská neoznámia, v zmysle § 61 ods. 6
stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia. Ak sa nechá niektorý z účastníkov
konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho
účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať

Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli Obce Rumince a Obce Chanava. na úradnej tabuli Okresného úradu Rimavská Sobota
a na webovom sídle Okresného úradu Rimavská Sobota. Posledný deň vyvesenia je dňom
doručenia oznámenia. Po uplynutí doby určenej na zvesenie žiadame, aby verejná vyhláška
bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia na tunajší úrad.
Vyvesené dňa: :.................................

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

Potvrdenie: .........................................................
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
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Rozdeľovník:
Doručuje sa do vlastných rúk:
- Družstvo podielníkov Včelince, Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota
- 2x Obec Rumince, Rumince 111, 980 50 Včelince, IČO: 00590746
- 2x Obec Chanava, M.Tompu 139, 980 44 Lenártovce, IČO: 00318825
- VHPROJEKTY, s.r.o., Nákupné centrum Komárno, Námestie Kossutha 3087/115, 945 01
Komárno, IČO: 50120204
- Združenie domových samospráv, Marcel Slávik, Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02
Bratislava, IČO: 31820174
Doručuje sa:
- Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, IČO: 31755194
- SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO 35785217
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
- Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica, IČO: 36022047
- OÚ Rimavská Sobota, PLO, OSŽP- ŠSOH, ŠSOPaK, Hostinského 4, Rimavská Sobota

