OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
odbor starostlivosti o životné prostredie
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
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OU-NO-OSZP-2019/017390

Námestovo

Ing. Hadárová /043-312 4707

03. 10. 2019

Vec
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy 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“) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka – Štefan
Tomašák, Mútne 781, 029 63 Mútne zo dňa 23. 09. 2019 oznamuje:
I.
v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku a § 73 ods. 5 vodného zákona
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie vodoprávneho konania podľa
§ 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd –
vypúšťanie vôd z povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou do vodného toku Mútnik,
katastrálne územie Mútne. Spevnené plochy (asfaltová plocha 319,77 m2) budú odvedené cez
cestné vpuste s lapačmi ropných látok v počte 3 ks (Pureco envia CRC) do dažďovej kanalizácie
zo striech a ďalej cez novovybudovaný výustný objekt do vodného toku Mútnik. Celkové
množstvo vypúšťaných dažďových vôd bude Q = 7,109 l/s.
II.
začatie konania o dodatočnom povolení stavby „Polyfunkčný objekt SO 01“: SO 05 Prípojka
dažďovej kanalizácie v súlade s ustanovením § 88a v nadväznosti na § 61 ods. 1 stavebného
zákona a v súlade s ustanovením § 26 vodného zákona v spoločnom konaní účastníkom konania
verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou.
Popis stavby:
Účelom riešenia je odvedenie dažďových vôd zo strechy objektu a spevnených plôch
dažďovou kanalizáciou do vodného toku Mútnik. Množstvo dažďových vôd zo strechy o ploche
356,39 m2 bude Q = 3,56 l/s. Množstvo dažďových vôd zo spevnených plôch (dlažba osadená
do štrkového podkladu) o ploche 319,77 m2 bude Q = 3,549 l/s. Spolu Q = 7,109 l/s. Dažďové
vody zo spevnených plôch budú odvádzané cez tri cestné vpuste s priamo do nich osadenými
lapačmi ropných látok. Cestné vpuste budú z prefabrikovaných betónových dielov s odtokom pre
vytvorenie proti zápachového uzáveru, s osadenou vtokovou mrežou s nálievkou, lapača
ropných látok do vpusti typu Pureco envia CRC so zbytkovým znečistením na odtoku 0,1 mg/l
a bahenným košom. Z dažďových zvodov strechy objektu (štyri kusy) sa dažďové vody odvedú
cez lapače strešných splavenín, potrubím DN 150 do dažďovej kanalizácie DN 200 a D1 s D4
odbočnou tvarovkou do DN 150.
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Dažďová kanalizácia je navrhovaná z PVC kanalizačných rúr SN 8. Hlavný zberač je s DN 200
o dĺžke 311,95 m, PVC kanalizačných rúr o DN 150 z cestných vpustí o dĺžke 25,90 m
a strešných zvodov – 45,435 m. Hlavný zberač dažďovej kanalizácie bude vedený popod
komunikáciu cez pozemok investora do potoka Mútnik cez výustný objekt na brehu. Jedná sa
o obetóvanie výustného potrubia do vodného toku na brehu, 50 cm nad vodnú hladinu
s obložením svahu lomovým kameňom. Potrubie sa ukončí osadením na prírubu s koncovou
klapkou – tzv. žabou klapkou DN 200. Na dažďovej kanalizácií sú navrhované kanalizačné,
prefabrikované, betónové šachty – niektoré spádové. Vo svahu s väčším sklonom sú navrhované
spádové šachty so spádiskom dno s kynetou, a to sa jedná o šachty Š1-Š5. Celkom je
navrhovaných osem kanalizačných šácht.
Stavba je umiestnená na pozemkoch parcela č. C KN: 1816/81, 1816/55, 2589/4, 2589/5,
1816/71 v katastrálnom území Mútne.
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval A – PROJEKT, Námestie Š. N.
Hýroš 12, 034 01 Ružomberok, zák.č.: 13-60-15, dátum: 08.2015, zodpovedným projektantom
stavby je Ing. Anna Švecová, autorizovaný stavebný inžinier, aut. osvedčenie č. 3802*A*2-2,
Inžinierske stavby.
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie nariaďuje na
prerokovanie žiadosti v bodoch I. a II. v spoločnom konaní podľa § 21 ods. 1 správneho
poriadku, § 21 ods. 2 a § 73 ods. 5 vodného zákona v súlade s ustanovením § 61 ods. 2
stavebného zákona ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa:
29. 10. 2019 o 9,30 hod.
so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Mútnom.
Podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a § 61 ods. 1 stavebného zákona účastníci konania môžu
svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne
neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom
konaní sa neprihliada.
Dotknuté orgány štátnej správy a obec oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej
môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Špeciálny stavebný úrad sa v konaní o dodatočnom povolení stavby primerane riadi
ustanoveniami § 58 až § 66 stavebného zákona.
V konaní bude skúmané, či dodatočné povolenie stavby nebude v rozpore s verejnými
záujmami. Dôkazné bremeno preukázať, že existencia nepovolenej stavby nie je v rozpore s
verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby. Špeciálny stavebný úrad v konaní skúma, či
stavbu zrealizovanú v rozpore s vydaným stavebným povolením dodatočne povolí alebo ju
nariadi odstrániť.
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, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo (č. d. 505)
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Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá
zastupovať.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru
Doručí sa
Účastníci konania
1. Štefan Tomašák, 029 63 Mútne 194
2. Ing. Anna Švecová, A – PROJEKT, Námestie Š. N. Hýroš 12, 034 01 Ružomberok –
projektant
3. SVP, š.p, OZ Piešťany, Správa PHV, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
4. Obec Mútne, 029 63 Mútne 194 – starosta obce
5. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Mútne
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Okresný úrad Námestovo
Dotknuté orgány a ostatní
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
10. Obec Mútne, 029 63 Mútne 194 – stavebný úrad
11. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
12. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, úsek OH
13. 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: .........5.10.2019.................... 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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