odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo: OU-RS-OSZP-2019/010075-004

v Rimavskej Sobote, dňa 20.05.2019

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 stavebného 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 jej preskúmaní podľa ustanovenia § 62 a § 63 stavebného
zákona rozhodol takto:
v súlade § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona

povoľuje
líniovú vodnú stavbu: „Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce časť Dolný
Močiar, Etapa II“ na pozemku parc. č. KN–C 7192, v kat. území Rimavské Janovce,
v rozsahu stavebných prác: Vetva „C“ v dĺžke 825,0 m od bodu ukončenia výstavby Vetvy „C“
v I. etape, v km 0,378,
pre stavebníka: Obec Rimavské Janovce v zast. p. starostom Stanislavom Krahulcom, so sídlom
Rimavské Janovce 301, 980 01 Rimavské Janovce, IČO: 00319058.
Popis stavby: Na stavebné práce, ktoré boli realizované v I. etape vybudovaním Vetvy „C“ v
dĺžke 378,0 m a Vetvy „C-1“ v dĺžke 140,0 m, ktorá sa pripojila na vetvu „C“ v km 0,378,
nadväzuje začatie výstavby II. etapy dobudovaním Vetvy „C“ rozšírenia verejného vodovodu
obce Rimavské Janovce časť Dolný Močiar v zelenom páse pozdĺž ľavej strany miestnej
asfaltovej komunikácie v dĺžke 825,0 m až po koniec vozovky na pozemku parc. č. KNC 7192 v
k.ú. Rimavské Janovce vo vlastníctve stavebníka. Na trase sú navrhnuté dva podzemné hydranty.
Navrhnuté potrubie D110x6,6 mm PN 10 materiál HDPE. Súčasťou II. Etapy výstavby
verejného vodovodu je aj vybudovanie požiarnej nádrže s objemom 22 m3, ktorú povoľuje
všeobecný stavebný úrad. Požiarna nádrž nie je napojená na budovaný verejný vodovod
a používať sa bude ako umelý zdroj požiarnej vody v prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť
požadované množstvo požiarnej vody z verejného rozvodu vody.
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Podrobný popis stavby je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala spoločnosť
TECHPROJEKT, so sídlom Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota, v 01/2019 - Ing.
Martin Magic, autorizovaný stavebný inžinier č.osv. 4629*A2 - Komplexné architektonické a
inžinierske služby.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Rimavské Janovce, podľa
podmienok určených v rozhodnutí o umiestnení stavby č. A/2014/00430 zo dňa 8.10.2014,
ktoré vydal všeobecný stavebný úrad - Obec Jesenské.
- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
prechádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky
z hľadiska architektúry: Dodržať projektovú dokumentáciu a rešpektovať podmienky
dotknutých orgánov štátnej správy vznesené v stavebnom konaní.
- Podmienky úpravy staveniska: Výkopok je možné ukladať max. 3 m od výkopu. Stavebný
materiál uskladniť tak, aby nedochádzalo ku škodám na susedných pozemkoch. Stavebnú suť
zlikvidovať v súlade so zákonom o odpadoch na povolenej skládke TKO. Po ukončení prác
dať okolitý terén do pôvodného stavu.
- 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 stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb,
príslušné technické normy.
- Špeciálny stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby: Stavba bude dokončená
najneskôr do 30.06.2021, a po jej ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného
rozhodnutia.
- Spôsob uskutočnenia stavby: Stavba bude realizovaná zhotoviteľom. Stavebník je povinný do
15 dní po uskutočnenom výberovom konaní 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 osoby,
ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho, ktorý zodpovedá za vedenie realizácie stavby.
- 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.
- V zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov pred začatím stavby,
terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu 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.
- 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.
- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska
životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, na vyhlásenie ochranného pásma,
podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry, podmienky na zabezpečenie pripojenia na
rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie,
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úpravy okolia stavby a pod. Dodržať pri realizácii stavby projektovú dokumentáciu overenú v
stavebnom konaní a rešpektovať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy vznesené
v stavebnom konaní.
- 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.
Dodržanie požiadaviek vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy,
organizácii spravujúcich rozvodné siete a ostatných účastníkov konania:
Obec Jesenské – záväzné stanovisko č. Stan./2019 zo dňa 14.05.2019 v zmysle § 140b
stavebného zákona. Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie verejného
vodovodu obce Rimavské Janovce časť Dolný Močiar“ v k.ú. Rimavské Janovce, na ktorú bolo
vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. č. A/2014/00430 zo dňa 08.10.2014.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica – vyjadrenie č.
CS30/2016/CZ4101/2016 zo dňa 22.03.2016 ostáva v plnej platnosti: Navrhnuté ukončenia
vodovodných vetiev „C“ a „C-1“ sú situované vo vzdialenosti 25,5 a 135,0 m od
vodohospodársky významného vodného toku Ľukva. K predmetnej výstavbe rozšírenia
vodovodu nemáme zásadné pripomienky a s jej realizáciou je možné súhlasiť za nasledovných
podmienok:
• V rámci predmetnej výstavby ako aj pri úpravách okolitého terénu nesmú byť použité
látky a materiály škodiace vodám, taktiež mechanizmy používané pri prácach je potrebné
udržiavať v bezchybnom technickom stave tak, aby nemohlo dôjsť k zhoršeniu kvality
povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.
Doplnené vyjadrenie SVP š.p. OZ Banská Bystrica, č. CS SVP OZ BB 43/2019/68 CZ
6603/2019 zo dňa 06.05.2019 pre vydanie stavebného povolenia s dodržaním nasledujúcich
podmienok:
 Kaly zachytené v kalníkoch nevypúšťať do vodného toku, príp. do okolitého terénu,
odsedimentovaný podiel likvidovať spoločne s iným odpadom vznikajúcim pri prevádzke
vodovodnej siete; spôsob likvidácie zachyteného podielu je potrebné dokladovať
najneskôr na kolaudačnom konaní stavby, a to napr. prostredníctvom vypracovaného
prevádzkového poriadku vodnej stavby, ktorý má obsahovať aj súpis klaníkov
a zodpovedajúci spôsob likvidácie zachytených kalov,
 Pri novo položenom potrubí vykonať práce pri jeho vyčistení, prepláchnutí
a vydezinfikovaní takým spôsobom a postupom, aby nedošlo znečisteniu okolitého
prostredia, povrchových či podzemných vôd,
 K začatiu a ukončeniu stavby požadujeme prizvať zástupcu Správy povodia Slanej
Rimavská Sobota (kontakt: Bc. Gabriel Angyal, mob.: 0903620986).
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica – vyjadrenie č.
/04/2019 zo dňa 31.03.2019: Vodná stavba bude po vybudovaní súvisieť s vodárenskou
infraštruktúrou vlastníka obce Rimavské Janovce, ktorú prevádzkuje StVPS a.s. závod 04
Rimavská Sobota. StVPS a.s., závod 04 Rimavská Sobota bude prevádzkovať stavbu rozšírenia
verejného vodovodu podľa osobitnej zmluvy o prevádzkovaní, uzavretej na predmetnú stavbu a
s vydaním stavebného povolenia súhlasíme, ak budú splnené nasledovné podmienky:
1.) Požadujeme, aby sa uzatvorila ešte pred kolaudačným konaním s StVPS, a.s., závodom 04
Rimavská Sobota Zmluva o prevádzkovaní vodohospodárskeho diela.
2.) Požadujeme, aby StVPS, a.s., bola aktívnym účastníkom prípravy a realizácie predmetnej
stavby až po jej kolaudáciu, t.j. požadujú účasť zástupcu spoločnosti StVPS a.s. Závod 04
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Rimavská Sobota pri výkope ryhy, pokládke, obsype a zásype vodovodného potrubia,
napojení na existujúci vodovod, preberacích konaniach stavby, tlakových skúškach.
Investor je povinný všetky vodohospodárske zariadenia verejného charakteru vybudovať v
súlade so zák. č. 442/2002 Z.z. a v súlade s ostatnými právnymi a technickými normami.
Žiadame vyhlásenie ochranného pásma rozšírenia verejného vodovodu obce Rimavské
Janovce časť Dolný Močiar do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Odovzdať nasledovné doklady prevádzkovateľovi:
a) Územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou
právoplatnosťou (úradne overená kópia).
b) PD skutočného vyhotovenia stavby opatrenú pečiatkou zhotoviteľa diela.
c) Dokumentáciu geodetického zamerania stavby skutočného vyhotovenia stavby.
d) Doklady osvedčujúce kvalitu použitých materiálov a dodávok: atesty, certifikáty,
protokoly, prehlásenie výrobcov resp. predajcov o zhode.
e) Zápisy o vykonaných tlakových skúškach vodovodu.
f) Zápisnicu z odovzdávacieho a preberacieho konania stavby s uvedením záručnej doby,
ktorú na stavbu zhotoviteľ poskytuje.
g) Doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov uvedených v zápisnici
z odovzdávacieho a preberacieho konania.
h) Právoplatné rozhodnutie príslušného úradu o vyhlásení ochranného pásma verejného
vodovodu Rimavské Janovce časť Močiar.
i) Prevádzkový poriadok predmetnej stavby – 2x.
j) V prípade, že verejný vodovod bude uložený na pozemkoch vo vlastníctve tretích osôb,
predložiť do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia zmluvy o zriadení vecného
bremena a príslušnými návrhmi na vklad do katastra nehnuteľností.
Navrhovaný objekt “Vodovod Rimavské Janovce, rozšírenie verejného vodovodu, Etapa II“,
Rimavské Janovce časť Močiar bude mať charakter verejného vodovodu. Na verejný
vodovod sa vzťahuje zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách.
Z tohto zákona vyplývajú povinnosti vlastníka, povinnosti a práva
prevádzkovateľa verejného vodovodu.
- Predmetom prevádzky vodovodu bude len verejný vodovod. Vodovodné prípojky,
požiarne hydranty a požiarna nádrž podľa § 3ods. 3 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. sa
nepovažujú za súčasť verejného vodovodu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote – stanovisko č.
ORHZ-RS2-2019/000059-002 zo dňa 02.04.2019 súhlasné bez pripomienok.
Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – vyjadrenie k existencii energetických zariadení
v majetku SSD, a.s., č. 4600050075 zo dňa 19.02.2019:
1. V predmetnej lokalite katastra Rimavské Janovce časť Dolný Močiar sa nachádzajú nadzemné
vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body,
podzemné NN vedenia a skrine.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č.
251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie
22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie na každú
stranu 1 meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor
1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a 1 meter od NN
podzemného káblového vedenie na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame
neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky
ju vytýčiť.
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4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri
prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky
legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa
bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov
a križovaní.
5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť
pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD na základe objednávky
smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link:
https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať
zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v
„Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.
1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
9. Zároveň upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podz. vedenia tretích osôb.
10. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca
platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, súvisiacej
legislatívy a pod.).
Slovak Telekom, a.s., Bratislava – vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a
rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6611900700 zo dňa 10.01.2019. Nedôjde do styku so sieťami
elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti 10.07.2019, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti v prípade ak uvedené parc. č. v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
4. V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
8. Prílohy k vyjadreniu: Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
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SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava – vyjadrenie č. TD/NS/0021/2019/Ve zo dňa 24.01.2019:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania podmienok:
- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podľa § 284 a § 285, prípadne trestné činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecného
prospešného zariadenia podľa § 286 a lebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č.
OU-RS-OSZP-19/011430 zo dňa 20.05.2019 orgánu štátnej správy na úseku odpadového
hospodárstva: Kladné stanovisko za dodržania nasledovných podmienok:
1. s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby sa bude nakladať v súlade § 13 písm a)
až d) a § 14 zákona o odpadoch . Pôvodcom odpadu je v súlade s § 77 ods. 2 zákona o
odpadoch tá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa stavebné
práce vykonávajú. Pôvodca odpadov je okrem iného, povinný zabezpečiť spracovanie
vzniknutých odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. Navrhnutý spôsob
nakladania s odpadmi je v súlade s touto hierarchiou.
2. pri kolaudácii stavby je potrebné podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch
požiadať OU RS - OSZP o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, pričom
súčasťou tejto dokumentácie sú doklady o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia
odpadov zo stavby a množstva zhodnotených resp. zneškodnených odpadov.
Špeciálny stavebný úrad vyhovuje pripomienkam dotknutých orgánov štátnej správy a ukladá
stavebníkovi ich pripomienky rešpektovať v plnom rozsahu a splniť ich.
Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania: účastníci
konania v uskutočnenom konaní nevzniesli žiadne pripomienky alebo námietky.
K stavbe sa vyjadrili: Obec Jesenské, SVP, š.p., StVPS a.s., OR HaZZ RS, SSD a.s., Slovak
Telekom a.s., SPP – Distribúcia a.s., OÚ Rimavská Sobota – OSŽP.
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Ďalšie povinnosti stavebníka:
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §
52 ods. 1 úplného znenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
- V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou
nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v
odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
- Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.
- Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník ako
súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného zákona.
- Stavebník je povinný oznámiť 15 dní pred ukončením, že stavba je pripravená na kolaudáciu
a požiadať o jej kolaudáciu.
- V prípade predĺženia platnosti stavebného povolenia je stavebník povinný požiadať stavebný
úrad o jeho predĺženie v lehote 30 dní pred jej vypršaním.
V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania.
O d ô v o d n e n i e:
Stavebník Obec Rimavské Janovce so sídlom Rimavské Janovce 301, 980 01 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 stavebné
povolenie na vodnú stavbu: „Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce časť
Dolný Močiar, Etapa II“ na pozemku parc. č. KN–C 7192 v kat. území Rimavské Janovce
v rozsahu stavebných objektov: Vetva „C“ v dĺžke 825,0 m od bodu ukončenia výstavby Vetvy
„C“ v I. etape, v km 0,378. Súčasťou II. Etapy výstavby verejného vodovodu je aj vybudovanie
požiarnej nádrže s objemom 22 m3, ktorú povoľuje všeobecný stavebný úrad. Dňom podania
žiadosti bolo začaté stavebné konanie. O umiestnení stavby rozhodla Obec Jesenské
rozhodnutím o umiestnení stavby č. A/2014/00430 zo dňa 8.10.2014.
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny
stavebný úrad so sídlom Hostinského 4, Rimavská Sobota v zmysle § 61 ods. 1 stavebného
zákona oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám
začatie stavebného konania oznámením č. OURS-OSZP-2019/010075-002 zo dňa 17.04.2019 a
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.05.2019. Účastníkov
konania stavebný úrad upovedomil verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona v
nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení
neskorších predpisov z dôvodu povoľovania líniovej stavby.
Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal 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 II. etapy stavby nie sú
ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov konania, preto výstavbu II. etapy 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. 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
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požiadavkách na stavby užívané osobám 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: Obec
Jesenské, SVP, š.p., StVPS a.s., OR HaZZ RS, SSD a.s., Slovak Telekom a.s., SPP – Distribúcia
a.s., OÚ Rimavská Sobota – OSŽP. 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. Vyhlásenie
ochranného pásma verejného vodovodu bude na žiadosť stavebníka prejednané v samostatnom
konaní.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad vyhovel žiadosti stavebníka a
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Určenými podmienkami na
uskutočnenie stavby vo výroku sa má zabezpečiť ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe,
práva a právom chránené záujmy účastníkov.
Správny poplatok: bez poplatku - v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
P o u č e n i e:
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 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 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 rozhodnutia. 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
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Doručuje sa do vlastných rúk:
- 2x Obec Rimavské Janovce, Rimavské Janovce 301, 980 01 Rimavské Janovce
- Obec Jesenské, Sobotská 10, 980 02 Jesenské
- TECHPROJEKT, Ing. Martin Magic, Škultétyho 1985/8, 979 01 Rimavská Sobota, 00319058
Na vedomie
- SVP š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36056006
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36644030
- 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, IČO: 35 910 739
- Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
- OÚ Rimavská Sobota, PLO, OSŽP- ŠSOH, 979 01 Rimavská Sobota

Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0026334/2019
Vec: Stavebné povolenie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce časť Dolný Močiar, Etapa
II“
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

21.05.2019
11:12

Šándor Vladimír, Ing.

vedúci

OU-RSOSZP

vedúci odboru

Nie

Zastúpil

Poznámka

