odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
Číslo: OU-RS-OSZP-2019/005404-012

v Rimavskej Sobote, dňa 27.03.2019

Verejná vyhláška
ROZHODNUTIE
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 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“), 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 po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe ústneho konania
spojeného s miestnym zisťovaním, posúdil návrh na kolaudáciu a
pre navrhovateľa: Obec Bátka so sídlom: Bátka č. 161,980 21 Bátka, IČO: 00318604
v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 26 vodného zákona a

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y:
„Bátka – rozvod vody“
v rozsahu: III. etapa výstavby verejného vodovodu
na pozemkoch „Vetva 1-3“ CKN 547; „Vetva 1-4“ CKN 722/2, 589/5, 729/2, 589/2, 741,
613/99, 613/7, 729/1, 553/1, 13, 15/2, 16/1, 17/1, 19/1, 19/2, 20, 22/1, 709/6; „Vetva 1-3-1“
CKN 547, 548/1, 709/6;„Vetva 1-4-1“
CKN 773/1, 741, 613/23; „Vetva 1-4-1-2“ CKN
613/7;„Vetva 1-4-1-1“ CKN 613/26, 613/23, v k.ú. Bátka. Vybudovaná vodovodná sieť obce
Bátka (časť stavby „Bátka – rozvod vody) – III. etapa v celkovej dĺžke 1191,38 m pozostáva:
Vetva 1-3
D 110 – 100,05 m
počet podzemných hydrantov: 1 ks
Vetva 1-4
D 110 – 531,90 m
počet podzemných hydrantov: 5 ks
Vetva 1-3-1
D 110 – 33,92 m
počet podzemných hydrantov: 1 ks
Vetva 1-4-1
D 110 – 218,48 m
počet podzemných hydrantov: 1 ks
Vetva 1-4-1-2 D 110 – 283,32 m
počet podzemných hydrantov: 2 ks
Vetva 1-4-1-1 D 110 – 23,71 m
Súčasťou vodovodu je pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom D32 – 35 ks - 255,50 m
Materiál vodovodu: PE100 SDR17, D110 x 6,6
Spôsob uloženia potrubia: vo výkope do pieskového lôžka.
Prevádzkový tlak v sieti je 0,45 MPa.
Počet podzemných požiarnych hydrantov: 10 ks, výdatnosť 7-10 l/s
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Podmienky pre užívanie stavby:

Pre užívanie stavby Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné
prostredie, v zmysle § 82 ods. 2 a 3 stavebného zákona v znení jeho neskorších noviel a podľa §
20 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
určuje tieto podmienky:
1. Stavbu užívať tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov a právom chránených
záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravie
ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Počas užívania stavby dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a normy
a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia.
3. Na zariadení vykonávať pravidelné revízie a skúšky v zmysle platných predpisov a noriem.
4. Stavbu prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku s osobou odborne spôsobilou pre tento
úkon a vykonávať v súlade s prevádzkovým poriadkom pravidelnú údržbu.
5. Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejný vodovod prevádzkovať v súlade so zákonom
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov.
6. Dodržať podmienky Zmluvy o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia
uzatvorenej medzi SVP š.p. OZ Banská Bystrica a Obcou Bátka.


Pripomienky a námietky dotknutých orgánov štátnej správy:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote – záväzné stanovisko
č. A/2019/00232 zo dňa 15.03.2019 súhlasné s návrhom na kolaudáciu stavby „Bátka –
rozvod vody“ – III. etapa. Bol predložený protokol o skúškach vzorky vody č. 1069/2019
odobratej dňa 23.01.2019 v kuchyni MŠ v obci Bátka. Odobratá vzorka vody bola vyšetrená
v akreditovanom skúšobnom laboratóriu ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota
a hodnotené ukazovatele sú v súlade s limitnými hodnotami uvedenými vo vyhláške MZ SR
č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality
pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou v znení
neskorších predpisov.
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, závod 04
Rimavská Sobota – súhlasné s vydaním kolaudačného rozhodnutia. Ukončiť označenie
stanovíšť hydrantov a lomových bodov trasy verejného vodovodu.
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia Slanej
Rimavská Sobota – súhlasné s vydaním kolaudačného rozhodnutia. Bola uzavretá zmluva
o podmienkach správ a prevádzky podzemného vedenia .
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote - stanovisko na
účely kolaudácie stavby č. ORHZ-RS2-2019/00046-002 zo dňa 13.03.2019 z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasné s pripomienkou:
Osadené odberné miesta – podzemné hydranty, treba osadiť do ochranných šácht podľa § 8
ods. 5 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb s vodou na hasenie požiarov
a označiť tabuľkou podľa § 8 ods. 8 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb
s vodou na hasenie požiarov do 30.06.2019.
- Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva – vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva
č. OU-RS-OSZP-2019/005615-2 zo dňa 06.02.2019 dáva podľa § 99 ods. 1 písm. b)-5 zákona
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o odpadoch kladné stanovisko. Podľa predložených dokladov naložil pôvodca s odpadmi
v súlade so zákonom o odpadoch. Vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko.
Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy sú súhlasné a nie sú navzájom protichodné.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené. Špeciálny stavebný
úrad vyhovuje pripomienkam účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a ukladá
užívateľovi stavby ich pripomienky rešpektovať v plnom rozsahu a splniť ich.
Vykonaným miestnym šetrením v kolaudačnom konaní na stavbe boli zistené nasledovné
nedostatky, ktoré musia byť odstránené v týchto lehotách:
1. Ukončiť označenie stanovíšť hydrantov a lomových bodov trasy verejného vodovodu –
v termíne do 30.04.2019
2. Osadené odberné miesta: podzemné hydranty, treba osadiť do ochranných šácht - v termíne
do 30.06.2019.
Na miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní dňa 12.03.2019 a následne boli špeciálnemu
stavebnému úradu predložené nasledovné doklady v zmysle § 18 ods. 1 Vyhlášky č. 453/2000
Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona: stavebné povolenie,
rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením, projektová dokumentácia stavby overená
v stavebnom konaní, porealizačné geodetické zameranie skutočného prevedenia stavby (aj na
CD nosiči), zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, stavebný denník, zápis o tlakovej skúške
vodovodu, posudok odborne spôsobilého stavbyvedúceho, prevádzkový poriadok (textová
a grafická časť), potvrdenie o prevádzkovom tlaku 0,45 MPa a výdatnosti 10 ks požiarnych
hydrantov, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov použitých pre uskutočnenie
stavby, certifikáty preukázania zhody pre použité stavebné výrobky, Zmluva o podmienkach
správy a prevádzky podzemného vedenia zo dňa 01.03.2019.
Stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Stavba spĺňa
požiadavky na bezpečnú prevádzku. V rámci konania neboli zistené nedostatky, ktoré by
bezprostredne ohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, a bránili užívaniu stavby na určený účel.
Kolaudačné rozhodnutie je zároveň podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona osvedčením, že stavba
je spôsobilá na prevádzku.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ Obec Bátka so sídlom: Bátka č. 161,980 21 Bátka, IČO: 00318604 podal
dňa 29.01.2019 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie
návrh na vydanie užívacieho povolenia v rámci vodnej stavby: „Bátka – rozvod vody“ na
pozemkoch parc. č. CKN 614/1, 614/2, 711/2, 709/2, 552, 549, 547, 545, 298, 629/1, 712, 386,
387, 389, 390, 392, 393, 395, 396, 766, 722/2, 729/1, 729/2, 550, 613/7, 613/26, 613/23, 613/1,
553/1, 13, 15, 17, 20, 22/1, 11, 9, 7, 553/2, 2/1, 5 38/1, 773 v k.ú. Bátka - v rozsahu: III. etapa
výstavby verejného vodovodu. III. etapa bola realizovaná v období 07/2018 – 10/2018
v nasledovnom rozsahu: Vetva 1-3, D 110 – 100,05 m; Vetva 1-4, D 110 – 531,90 m; Vetva 1-31, D 110 – 33,92 m ; Vetva 1-4-1, D 110 – 218,48 m ; Vetva 1-4-1-2, D 110 – 283,32 m; Vetva
1-4-1-1, D 110 – 23,71 m; vodovodné prípojky D32 – 35 kus/255,0 m. Uvedeným dňom bolo
začaté kolaudačné konanie. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom
v Rimavskej Sobote, odborom životného prostredia pod č. 2002/26166 zo dňa 16.05.2002,
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právoplatné dňa 25.06. 2002,následne rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením pod č.
OU-RS-OSZP-2017/007447-006 zo dňa 16.08.2017, právoplatné dňa 21.09.2017,
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie začal podľa
zákona č. 364/2004 Z.z. (zákona o vodách) v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov
kolaudačné konanie oznámením verejnou vyhláškou č. OU-RS-OSZP-2019/005404-003 zo dňa
13.02.2019. Špeciálny stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom konaní spojenom s miestnym
zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 12.03.2019. Stavba bola uskutočnená zhotoviteľsky firmou:
TIM IS, s.r.o., so sídlom Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36261157. Za vedenie
uskutočňovania stavby zodpovedal stavbyvedúci: František Krascsenits, na základe oprávnenia
vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov pod ev.č 04137*24*.
Vzhľadom k tomu, že návrh neobsahoval predpísané náležitosti v súlade s vyhláškou č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tunajší úrad
kolaudačné konanie prerušil rozhodnutím č. OU-RS-OSZP-2019/005404-006 zo dňa 18.03.2019
s výzvou na doplnenie návrhu. Po doplnení návrhu stavebný úrad pokračoval v konaní a po
predložení chýbajúcich podkladov vydáva toto rozhodnutie. Návrh bol doplnený o záväzné
stanoviská: Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote;
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote.
V súlade s § 80 tunajší špeciálny stavebný úrad zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov
štátnej správy, ich vzájomný súlad a posúdil vyjadrenie účastníkov konania a ich pripomienky.
Ku stavbe sa vyjadrili: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote,
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia Slanej Rimavská Sobota,
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okresný úrad
v Rimavskej Sobote, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
hospodárstva. V kolaudačnom konaní neboli vznesené námietky proti užívaniu stavby. Ich
stanoviská a pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní na stavbe neboli zistené žiadne nedostatky,
ktoré by bránili užívaniu stavby. Stavba je zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie
overenej v stavebnom konaní. Drobné odchýlky skutočnej realizácie stavby sú vyznačené
v porealizačnom zameraní stavby , v geodetickej dokumentácii, ktorý vypracoval geodet Marek
Bugár – Geoprojekt Komárno so sídlom Gazdovská 38/12, 9450 05 Komárno. Predložený návrh
bol preskúmaný z hľadísk uvedených v § 81 stavebného zákona a v konaní bolo zistené, že
stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavby a podmienok stavebného povolenia. Užívaním stavby nebude
ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Stavba spĺňa požiadavky na bezpečnú
prevádzku. Zistené drobné nedostatky neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo
svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.
Správny poplatok: bez poplatku v zmysle 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
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dňa oznámenia rozhodnutia 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 rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný
zákon) v znení jeho neskorších noviel musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.
Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Po zvesení žiadame jedno oznámenie
vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.
Vyvesené dňa: ..................................

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

.........................................................
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

....................................................................
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Doručuje sa účastníkom konania do vlastných rúk:
- Obec Bátka, 980 21 Bátka č. 161 – verejná vyhláška 2x
- SVP š.p. OZ B. Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Doručuje sa:
- TIM IS, s.r.o., Ing. Tibor Szabó, Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda
- AGROBAN s.r.o., 980 21 Bátka č. 161
- StVS a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- StVPS a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- SVP š. p., OZ Banská Bystrica, Správa Povodia Slanej, Cukrovarská 6, 979 80 Rimavská
Sobota
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Okružná 118, Rimavská Sobota
- Krajský pamiatkový úrad B.Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Tomašikova, 979 01 Rimavský Sobota
- Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP – ŠSOH

