odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
Číslo: OU-RS-OSZP-2019/002725-009

V Rimavskej Sobote, dňa 13. 03. 2019

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný špeciálny
stavebný úrad v zmysle § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), a príslušný orgán štátnej
vodnej správy v zmysle § 61 písm. c) 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“), podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písmeno e) zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa § 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, prerokoval žiadosť o vydanie
stavebného povolenia v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti podľa ustanovenia § 62 a § 63
stavebného zákona rozhodol takto:
v súlade § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona
povoľuje
vodnú stavbu: „Výsadba ovocného sadu orechov – DP Včelince, zriadenie kvapkovej závlahy“ na
pozemkoch parc. č.: CKN 282 (EKN 375/1, 375/2, 375/3, 376/10, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383/2,
383/1, 384/2, 385/1, 385/2, 386, 387, 388, 389, 390), CKN 300 (EKN 382, 383/2, 383/1, 384/2, 385/1,
385/2, 386,
387, 388, 389, 390, 391, 519), CKN 308 (EKN 304, 303/2, 303/1, 300, 299/2, 298/1,
298/2, 298/12, 299/1, 489/297, 490/297, 488/298, 296, 295, 294/2, 5294/11, 294/12, 294/13, 5294/14,
5294/15, 5291/12, 503, 290), CKN 601/2 (EKN 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253,
252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 224, 225, 226, 227, 228, 229), CKN 627/3 (EKN 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 288), CKN 645/1 (EKN 290, 5391/11, 5391/13, 394/1, 5289/7, 289/6, 289/5, 5289/4, 5289/32,
5289/31, 5289/2, 289/1 ), CKN 653/54 (EKN 5393/1, 393/2, 393/3, 5393/4, 5393/51, 5393/52, 393/6,
5393/71, 5393/72, 5393/81, 5393/82, 5393/9, 5393/10, 5393/11, 393/12, 5393/13, 5393/14, 5393/15,
393/16, 5393/17, 5393/18, 527) v katastrálnom území Rumince a na pozemkoch parc. č.: CKN 2651,
2656, 2657, 2661, 2679, 3815, 3816, 2662/2, 2663/2, 2665/2, 2687/1, 2687/2 v katastrálnom území
Chanava,
pre investora: Družstvo podielníkov Včelince, so sídlom Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota,
/IČO 36057860/.
Popis stavby: Predmetná stavba rieši zavlažovanie orechového sadu vybudovaním kvapkovej závlahy.
V rámci predmetnej stavby sa vybuduje závlahová kostra pozostávajúca z troch hlavných vetiev A, B, C,
kde na konci každej bude osadený kalník, resp. vzdušník podľa morfológie terénu. Rozvodné potrubie
(vetvy A,B,C) bude zhotovené z tlakových rúr HDPE DN/OD 225, 160, 25, 110, 90, 75 a 63. Na
závlahovú kostru sa napojí potrubie kvapkovej závlahy, ktorú tvoria hadice HDPE DN 20
s integrovanými kvapkovačmi. Do navrhovaného závlahového systému bude závlahová voda dodaná
tromi čerpadlami s kapacitou 80 m3/hod. Celková inštalovaná kapacita je 240 m3/hod. Na zavlažovanie
pozemkov predmetnou vodnou stavbou bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydal
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Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie pod. č. OU-RS-OSZP2018/016819-004 dňa 21.12.2018.
Podrobný popis stavby je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala spoločnosť
VHPROJEKTY, s.r.o., Nákupné centrum Komárno, so sídlom Námestie Kossutha 3087/115, 94501
Komárno, s dátumom vyhotovenia 10/2018, zodpovedný projektant Ing. Ján Šimon, autorizovaný
stavebný inžinier č. osv. 5199*12.
Orgán štátnej vodnej správy v súlade s § 26 ods. 2 vodného zákona určuje tieto podmienky pre
uskutočnenie vodnej stavby:
1. Investorom stavby: Družstvo podielníkov Včelince, so sídlom Košická cesta, 979 01 Rimavská
Sobota, /IČO 36057860/.
2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Rumince a Chanava, na ktorú
Obec Chanava, ako príslušný stavebný úrad upúšťa od vydania územného rozhodnutia
podľa § 39a ods.3 písm. d) stavebného zákona pod. č. 131/2018-0002 zo dňa 09.01.2019.
3. Stavbu realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej tunajším úradom v
stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané
bez prechádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
4. Podmienky úpravy staveniska: Stavebný a výkopový materiál uskladniť tak, aby nedochádzalo ku
škodám na susedných pozemkoch. Odpady vzniknuté pri realizácii stavby zlikvidovať v súlade
so zákonom o odpadoch na povolenej skládke TKO. Ku kolaudácii stavby predložiť doklady o
likvidácii odpadov vzniknutých pri výstavbe. Pozemky dotknuté stavbou a výkopovými prácami
uviesť do pôvodného stavu.
5. Požiadavky na bezpečnosť pri práci: Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy
týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na
stavenisku. Pri realizácii stavby je investor povinný dôkladne zabezpečiť výkopy tak, aby
nedochádzalo k úrazom.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb,
príslušné technické normy.
7. Špeciálny stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby: Stavba bude dokončená do
31.03.2021.
8. Spôsob uskutočnenia stavby: Stavba bude realizovaná zhotoviteľom. Stavebník je povinný do 15
dní po uskutočnenom verejnom obstarávaní na zhotoviteľa, oznámiť na špeciálny stavebný úrad
názov a adresu sídla zhotoviteľa, t.j. právnickú alebo fyzickú osobu oprávnenú na vykonávanie
prác podľa osobitných predpisov, ako aj meno a adresu zodpovednej odborne spôsobilej osoby,
ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho predmetnej stavby.
9. Oznámenie určitého štádia stavby na účely výkonu štátneho stavebného dohľadu: Stavebník je
povinný umožniť oprávneným osobám vstup na pozemok a stavbu za účelom vykonania štátneho
stavebného dohľadu a štátneho vodohospodárskeho dohľadu.
10. V zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov pred začatím stavby,
terénnych úprav musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou
oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
11. Stavebník pred začatím prác je povinný dať vytýčiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí
u ich správcov, prípadne vlastníkov, a rešpektovať všetky ich podmienky stanovené pri vytýčení..
12. V zmysle § 75a ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov doklady o vytýčení
priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému úradu ku kolaudácii stavby. Za
súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá
stavebník.
13. Odborný dozor bude určený po verejnom obstarávaní na dodávateľa stavby.
14. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (certifikované)
vhodné na použitie vo výstavbe.
15. Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska
architektúry, podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, na vyhlásenie ochranného
pásma, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a
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pod: Dodržať pri realizácii stavby projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní a
rešpektovať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy vznesené v stavebnom konaní.
Dodržanie požiadaviek vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii
spravujúcich rozvodné siete a ostatných účastníkov konania:
Obec Chanava – záväzné stanovisko zo dňa 06.02.2019: súhlasí s umiestnením líniovej stavby
a s vydaním stavebného povolenia.
Obec Rumince – záväzné stanovisko zo dňa 06.02.2019: súhlasí s umiestnením líniovej stavby
a s vydaním stavebného povolenia.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica – stanovisko č. CS SVP OZ BB
964/2018/77 CZ13859/2018-39220 zo dňa 29.11.2018: Z pohľadu záujmov SVP, š.p., OZ Banská
Bystrica nemá k vydaniu stavebného povolenia vodnej stavby „Výsadba ovocného sadu orechov –
Družstvo podielnikov Včelince, zriadenie kvapkovej závlahy“ námietky.
- Upozorňujú na skutočnosť, že správca toku nemá vysledované inundačné územie drobných vodných
tokoch Borica a Lúčka v danej lokalite, pričom môže dochádzať vplyvom povodňových prietokoch
k zaplavovaniu priľahlého územia a tým aj objektov situovaných v tomto území. SVP, š.p., OZ Banská
Bystrica nebude za prípadné škody vzniknuté na objektoch zodpovedať.
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica – stanovisko č. KPU BB-2018/21962-4/98764/BRE zo dňa
10.12.2018: z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom určuje zámer Družstva podielníkov
Včelince, Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota realizovať vodnú stavbu „Výsadba ovocného sadu
orechov – DP Včelince, zriadenie kvapkovej závlahy“ na pozemkoch parc. KN-C 282, 300, 308, 601/2,
627/3, 645/1, 653/54 v k. ú. Rumince a na pozemkoch parc. KN-C 2651, 2656, 2657, 2661, 2679, 3815,
3816, 2662/2, 2663/2, 2665/2, 2687/1 v k. ú. Chanava, okres Rimavská Sobota, ktorá sa nenachádza
v pamiatkovom území, za prístupný s nasledovnou podmienkpo:
1. Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný
prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
Špeciálny stavebný úrad vyhovuje pripomienkam dotknutých orgánov štátnej správy a ukladá
stavebníkovi ich pripomienky rešpektovať v plnom rozsahu a splniť ich. K stavbe sa vyjadrili: Obec
Chanava, Obec Rumince, SVP, š.p., KPÚ Banská Bystrica.
-

-

-

Ďalšie povinnosti investora:
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.
1 úplného znenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia, nebola stavba začatá.
Vodnú stavbu realizovať podľa projektu stavby, ktorý vypracovala spoločnosť VHPROJEKTY, s.r.o.,
Nákupné centrum Komárno, so sídlom Námestie Kossutha 3087/115, 94501 Komárno, zodpovedný
projektant Ing. Ján Šimon, autorizovaný stavebný inžinier č. osv. 5199*12, s dátumom vyhotovenia
10/2018, a podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.
Stavebník je povinný oznámiť 15 dní pred ukončením, že stavba je pripravená na kolaudáciu
a požiadať tunajší úrad o jej kolaudáciu. Ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady a atesty
použitých materiálov, doklady o skúškach tesnosti potrubí, doklady o likvidácii odpadov,
porealizačné stanoviská a vyjadrenia od správcov sietí, polohopisné a výškopisné zameranie stavby.
V prípade predĺženia platnosti stavebného povolenia je stavebník povinný požiadať stavebný úrad
o jeho predĺženie v lehote 30 dní pred jej vypršaním.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov konania neboli v stavebnom konaní uplatnené.

3

Stavebné povolenie č. OU-RS-OSZP-2019/002725-009

Strana 4 z 5

O d ô v o d n e n i e:
Investor Družstvo podielníkov Včelince, so sídlom Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota, /IČO
36057860/ 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“.
Stavba bude umiestnená v k. ú. Rumince parc. č. CKN 282 (EKN 375/1, 375/2, 375/3, 376/10,
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383/2, 383/1, 384/2, 385/1, 385/2, 386, 387, 388, 389, 390), CKN 300
(EKN 382, 383/2, 383/1, 384/2, 385/1, 385/2, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 519), CKN 308 (EKN 304,
303/2, 303/1, 300, 299/2, 298/1, 298/2, 298/12, 299/1, 489/297, 490/297, 488/298, 296, 295, 294/2,
5294/11, 294/12, 294/13, 5294/14, 5294/15, 5291/12, 503, 290), CKN 601/2 (EKN 263, 262, 261, 260,
259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 224, 225, 226, 227, 228,
229), CKN 627/3 (EKN 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288), CKN 645/1 (EKN 290, 5391/11, 5391/13, 394/1, 5289/7,
289/6, 289/5, 5289/4, 5289/32, 5289/31, 5289/2, 289/1 ), CKN 653/54 (EKN 5393/1, 393/2, 393/3,
5393/4, 5393/51, 5393/52, 393/6, 5393/71, 5393/72, 5393/81, 5393/82, 5393/9, 5393/10, 5393/11,
393/12, 5393/13, 5393/14, 5393/15, 393/16, 5393/17, 5393/18, 527) a v k. ú. Chanava parc. č.: CKN
2651, 2656, 2657, 2661, 2679, 3815, 3816, 2662/2, 2663/2, 2665/2, 2687/1.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Obec Chanava pod. č. 131/2018-0002 zo dňa 09.01.2019 upustila od vydania územného
rozhodnutia v súlade s § 39a ods.3 písm. d) stavebného zákona.
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný
úrad so sídlom Hostinského 4, Rimavská Sobota oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom a
organizáciám začatie stavebného konania verejnou vyhláškou č. OU-RS-OSZP-2019/002725-007 zo dňa
11.01.2019 a nariadil ústne pojednávanie na deň 07.02.2019 vo veci povolenia vodnej stavby.
Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť
a podklady predložené v konaní pre vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v ustanoveniach
§ 62 ods. 1 stavebného zákona, prejednal ich s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a
usúdil, že uskutočnením, ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, preto výstavbu v
tomto konaní povoľuje. Tunajší úrad posúdil žiadosť v rozsahu, v akom sa uskutočnenie stavby dotýka
práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako i záujmov
chránených dotknutými orgánmi štátnej správy. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky na výstavbu
určené stavebným zákonom v znení neskorších predpisov, Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a 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,
ako aj príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.
V súlade s § 62 ods. 3 stavebný úrad zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy,
ich vzájomný súlad a posúdil vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. Posúdenie stavby si podľa §
63 stavebného zákona vyhradili dotknuté orgány štátnej správy a organizácie: Obec Rumince, Obec
Chanava, SVP š.p. OZ Banská Bystrica, KPÚ BB. Ich stanoviská a pripomienky boli zahrnuté do
podmienok tohto rozhodnutia. Stanoviská sú súhlasné a nie sú navzájom protichodné. Špeciálny stavebný
úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Slovenský pozemkový fond
Bratislava neposkytol svoje stanovisko do dňa ústneho pojednávania 07.02.2019 ani 35 dní po ňom, v
ktorom mohol uplatniť svoje námietky a pripomienky, čo v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona
znamená, že ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie pod. č. OU-RS-OSZP2018/016819-004 dňa 21.12.2018 vydal vodoprávne povolenie na osobitné užívanie vôd zavlažovanie
pozemkov predmetnou vodnou stavbou. v ktorom zohľadnil požiadavky Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š.p., OZ Banská Bystrica.
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Vzhľadom k tomu, že žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky i ekonomicky zdôvodnené a
nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy a práva iných a účastníci konania
v stanovenej lehote nevzniesli námietky voči vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, špeciálny
stavebný úrad vyhovel predmetnej žiadosti investora a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Správny poplatok zaplatený vo výške 600,- eur (slovom šesťsto eur) v zmysle položky 60 písm.
g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, na
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01
Rimavská Sobota. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Vladimír Š á n d o r
vedúci odboru

Toto stavebné povolenie sa oznamuje verejnou vyhláškou 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 tejto lehoty je dňom doručenia
rozhodnutia. Po zvesení žiadame jedno rozhodnutie s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vrátiť
na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.
Vyvesené dňa: :.................................

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

Potvrdenie: .........................................................
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
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
- Združenie domových samospráv, Marcel Slávik, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31820174
Na vedomie:
- 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
- SVP 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
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0014930/2019
Vec: Stavebné povolenie na vodnú stavbu: „Výsadba ovocného sadu orechov – DP Včelince, zriadenie kvapkovej závlahy".
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

14.03.2019
10:08

Šándor Vladimír, Ing.

vedúci

OU-RSOSZP

vedúci odboru

Nie

Zastúpil

Poznámka

