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Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho
pojednávania
Stavebník - Obec Babín, Babín 50, 029 52 p. Hruštín, IČO 00314382, požiadal dňa
29. 04. 2019 tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Babín. Lokalita Lán.
Inžinierske siete.“: SO-02 Vodovod, SO-03 Splašková kanalizácia. Dňom podania žiadosti
bolo začaté stavebné konanie.
Popis stavby:
Stavba je členená na stavebné objekty:
SO-02 Vodovod
Stavebný objekt rieši zásobovanie jednotlivých rodinných domov budúcej IBV pitnou a
požiarnou vodou.
Zásobovanie pitnou vodou, hlavná vetva A-1, bude riešené napojením na existujúci vodovod
OC DN150 v správe OVS, a.s., Dolný Kubín. Na začiatku úseku bude osadený uzáver DN100 so
zemnou súpravou a s poklopom. Trasa pokračuje miestnou asfaltovou cestou a od km 0,238
pokračuje pod navrhovanou miestnou komunikáciou až po koniec úseku v km 0,786 kde sa opäť
napája na existujúci vodovod OC DN150. Nová trasa vodovodu je navrhnutá v súbehu so
splaškovou kanalizáciou a sčasti aj dažďovou kanalizáciou.
Rad A-1-1 začína napojením na rad A-1, prebieha pod navrhovanou miestnou komunikáciou,
končí v km 0,475 znova napojením na rad A-1. Trasa vodovodu je navrhovaná v súbehu so
splaškovou kanalizáciou a aj dažďovou kanalizáciou.
Rad A-1-1-a začína napojením, na rad A-1-1, prebieha pod navrhovanou miestnou
komunikáciou, končí v km 0,431 znova napojením na rad A-1-1. Trasa vodovodu je navrhovaná
v súbehu so splaškovou kanalizáciou a aj dažďovou kanalizáciou.
Rad A-1-1-a-1 začína napojením na rad A-1-1-a, prebieha pod navrhovanou miestnou
komunikáciou, končí v km 0,035 podzemným hydrantom s funkciou vzdušníka. Trasa vodovodu
je navrhovaná v súbehu so splaškovou kanalizáciou.
Rad A-1-2 začína napojením na rad A-1, prebieha pod navrhovanou miestnou komunikáciou,
končí v km 0,225 podzemným hydrantom s funkciou vzdušníka. Trasa vodovodu je navrhovaná
v súbehu so splaškovou kanalizáciou a aj dažďovou kanalizáciou.
Kapacita vodovodu:
Rad A-1
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm)
dĺžka 780,54 m
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm)
dĺžka 7,40 m
Kompletne predizolovaná rúra INSUPLEX (PE-Xa) SDR 11 110x180x10,00 mm dĺžka 5,0 m
Rad A-1-1
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm)
dĺžka 474,80 m
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm)
dĺžka 2,30 m
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Rad A-1-1-a
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm)
dĺžka 430,65 m
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm)
dĺžka 1,00 m
Rad A-1-1-1-a-1
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm)
dĺžka 35,18 m
Rad A-1-2
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm)
dĺžka 225,00 m
HD-PE, PE, SDR17, PN10 DN80 (d90x5,4 mm)
dĺžka 4,50 m.
Prípojky (101 pripojených rodinných domov) budú napojené kolmo na vetvy navŕtavacím
pásom s uzáverom. Ukončenie potrubia z HD-PE, PE100, SDR 11(PN 10) – d 32 x 2,9 mm bude
záslepkou 1 m od hranice pozemku RD. Meranie vody bude vždy umiestnené vo vodomernej
šachte cca 1 m od hranice parcely (dokumentácia nerieši).
SO-03 Splašková kanalizácia
Odvedenie výhradne splaškových vôd z plánovaných rodinných domov je navrhnuté hlavnou
stokou „A5“ celkovej dĺžky 543,00 m. Nová stoka z PP, SN10 – DN/OD 315 bude napojená do
šachty A114 plánovanej kanalizácie z PP – DN 300, riešenej v stavbe „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Orava – I. Námestovo, kanalizácia a ČOV.
Trasa novej stoky „A5“ prebieha existujúcou asfaltovou komunikáciou, rastlým terénom a
následne v pozemkoch určených pre budúcu miestnu komunikáciu. Kanalizácia je navrhovaná v
súbehu s projektovaným vodovodom a dažďovou kanalizáciou. Stoka končí šachtou Š15 v km
0,543.
Stoka „A-5-1“ začína napojením na stoku „A5“ v šachte Š5 prebieha v pozemkoch určených
pre budúcu výstavbu miestnych komunikácií. Kanalizácia je navrhovaná v súbehu s
projektovaným vodovodom a dažďovou kanalizáciou. Stoka končí šachtou Š23 v km 0,222.
Stoka „A-5-1a“ začína napojením na stoku „A5-1“ v šachte Š21 prebieha v pozemkoch
určených pre budúcu výstavbu miestnych komunikácií. Kanalizácia je navrhovaná v súbehu s
projektovaným vodovodom a dažďovou kanalizáciou. Stoka končí šachtou Š34 v km 0,381.
Stoka „A-5-1a-1“ začína napojením na stoku „A5-1a“ v šachte Š27 prebieha v pozemkoch
určených pre budúcu výstavbu miestnych komunikácií. Kanalizácia je navrhovaná v súbehu s
projektovaným vodovodom a dažďovou kanalizáciou. Stoka končí šachtou Š42 v km 0,350.
Stoka „A-5-2“ začína napojením na stoku „A5“ v šachte Š14 prebieha v pozemkoch určených
pre budúcu výstavbu miestnych komunikácií. Kanalizácia je navrhovaná v súbehu s
projektovaným vodovodom a dažďovou kanalizáciou. Stoka končí šachtou Š45 v km 0,140.
Kapacita splaškovej kanalizácie:
Stoka „A5“ PP SN10 – DN/OD 315
dĺžka 543,0 m
Stoka „A5-1“ PP SN10 – DN/OD 315
dĺžka 222,0 m
Stoka „A5-1a“ PP SN10 – DN/OD 315
dĺžka 381,0 m
Stoka „A5-1a-1“ PP SN10 – DN/OD 315
dĺžka 350,0 m
Stoka „A5-2“ PP SN10 – DN/OD 315
dĺžka 140,0 m
Prípojky pre rodinné domy (101 ks), priem. dĺžka 5,0 m PP SN10 – DN /OD 160 dĺžka 505,0 m.
Prípojky od rodinných domov budú zaústené do stôk gravitačnej kanalizácie priamo do trasy
PP potrubia pomocou šikmej odbočky KGREA DN315/160 45O, a budú vyvedené po hranicu
pozemku a dočasne ukončené zátkou KGM DN/OD 160.
Vstupné šachty na PP DN/OD 315 a DN/OD 630 budú vodotesné typu VŠK100 z TBS
dielcov, prekryté liatinovými poklopmi BEGU D400 s odvetraním, vstup do šachty bude
poplastovanými stúpačkami.
Stavba je umiestnená v katastrálnom území Babín na pozemkoch parcela č. C KN:
SO-02 Vodovod – 769/1, 780, 781, 785/3, 782/3, 996/1, 996/2, 802/27, 802/28, 995, 785/1,
275/6, 275/5, 273/10, 772, 998, 997, 999, 802/29, 802/26
SO-03 Splašková kanalizácia – 772, 273/10, 275/5, 275/6, 785/1, 995, 802/28, 802/27, 996/2,
998, 997, 802/29, 999.
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval Ing. Vladimír Otto, 026 01
Vyšný Kubín 234, zákazkové číslo: 18-030-600, dátum: 10/ 2018.
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Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej
správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa § 61 písm. a), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vodný zákon“) v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“)
oznamuje v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona, § 61 stavebného zákona a § 18 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
začatie stavebného konania o povolení vodnej stavby „Babín. Lokalita Lán. Inžinierske
siete.“: SO-02 Vodovod, SO-03 Splašková kanalizácia účastníkom konania verejnou
vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou.
Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona
upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do
7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. Na neskôr podané námietky
a pripomienky sa neprihliadne.
Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas,
predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej
lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe podľa § 61 ods.
6 stavebného zákona, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, majú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho
zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Námestovo, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo (č. d. 505).

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru
Oznámenie sa doručí
Účastníci konania
1. Obec Babín, Babín 50, 029 52 p. Hruštín
2. Ing. Vladimír Otto, 026 01 Vyšný Kubín 234 – projektant
3. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
4. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Babín
5. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Okresný úrad Námestovo
Dotknuté orgány a ostatní
6. OVS a.s., Ul. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
9. OR H a ZZ, 029 01 Námestovo 1250
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10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
11. OR PZ – ODI, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín
12. Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín – stavebný úrad
13. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
14. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, úsek OH
15. ku spisu
Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli príslušných obcí a miest podľa rozdeľovníka, ako aj na úradnej tabuli Okresného úradu
Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej
vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ....6.5.2019............................ Zvesené dňa: ........................................................

Otlačok pečiatky, podpis oprávnenej osoby: ..................................................................................
Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť
s vyznačením uvedených údajov.
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