OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
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Verejná vyhláška
Vec:
Žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu obce
Rimavské Janovce časť Dolný Močiar, Etapa II“
- Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním
Stavebník Obec Rimavské Janovce /IČO 00319058/
v zastúpení starostom
Stanislavom Krahulcom podal dňa 12. 04. 2019 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor
starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu:
„Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce časť Dolný Močiar, Etapa II“
Stavebné práce, ktoré boli realizované v I. etape: Vetva „C“ v dĺžke 378,0 m od bodu napojenia
na Vetvu „A“ rozvodného potrubia verejného vodovodu obce Rimavské Janovce časť Močiar a
Vetva „C-1“ v dĺžke 140,0 m, ktorá sa pripojila na vetvu „C“ v km 0,378. Od tohto bodu
pokračuje začatie II. etapy výstavby rozšírenia verejného vodovodu obce Rimavské Janovce
časť Dolný Močiar v zelenom páse popri vozovke až po koniec ulice v dĺžke 825,0 m na
pozemku parc. č. KNC 7192 v k.ú. Rimavské Janovce. Na trase sú navrhnuté dva podzemné
hydranty. Súčasťou II. Etapy výstavby verejného vodovodu Močiar je aj vybudovanie požiarnej
nádrže s objemom 22 m3, ktorá nie je napojená na budovaný verejný vodovod. Bude sa používať
ako umelý zdroj požiarnej vody v prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť požadované množstvo
požiarnej vody z verejného rozvodu vody. Navrhnuté potrubie D110 PN 10 materiál HDPE.
Podrobnejší popis stavby je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing.
Martin Magic, autorizovaný stavebný inžinier č.osv. 4629*A2 pre komplexné architektonické a
inžinierske služby, so sídlom TECHPROJEKT, Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota v
01/2019. Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydala Obec Jesenské pod
č. A/2014/00430 dňa 08.10.2014.
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
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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
15. mája 2019 (streda) 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 Rimavské Janovce. 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:.............................................................

.........................................................
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
Rozdeľovník:
Doručuje sa do vlastných rúk:
- 2x Obec Rimavské Janovce, Rimavské Janovce 301, 980 01 Rimavské Janovce
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- Obec Jesenské, Sobotská 10, 980 02 Jesenské
- TECHPROJEKT, Ing. Martin Magic, Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota
Doručuje sa:
- SVP š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- SVP š. p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia Slanej, Cukrovarská 6, 979 80 Rim. Sobota
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
- Okresné riaditeľstvo PZ v Rim. Sobote, okresný dopravný inšpektorát, 979 27 Rim. Sobota
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
- SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Orange Slovensko a. s., Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
- OÚ Rimavská Sobota, PLO, OSŽP- ŠSOH, 979 01 Rimavská Sobota

Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0021404/2019
Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním „Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce časť Dolný Močiar, Etapa II“
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