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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania, upustenie od ústneho pojednávania

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 podala
dňa 11.12.2020 na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie (,,tunajší úrad“), žiadosť o vydanie
vodoprávneho (stavebného) povolenia podľa § 26 ods. 1 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“) na vodnú stavbu:

„Zvolen – Hrčkov Jarok II. – Bariny, Verejný vodovod“.

• Jedná sa líniovú vodnú stavbu v katastrálnom území Zvolen, ktorá sa má nachádzať na parcelách KN E č.5188/8
a KN E č.3080/1 obidve vo vlastníctve mesta Zvolen; KN C č.3160/291 vo vlastníctve Pavla Klča a Anny Klčovej,
Zvolen; KN C č.3160/183 vo vlastníctve Slovenského zväzu záhradkárov, ZO 26-73, Zvolen; KN C č.3160/152
vo vlastníctve Igora Matúšku a Anastázie Matúškovej, Zvolen; KN E č.3167/23 vo vlastníctve Slovenského zväzu
záhradkárov, ZO 26-73, Zvolen; KN E č.3166/223 a KN E č.3166/118 obidve v spoluvlastníctve Slovenského zväzu
záhradkárov, ZO 26-73, Zvolen a Slovenského zväzu záhradkárov, ZO 26-74, Zvolen a na parcele KN C č. 3160/278
vo vlastníctve Slovenského zväzu záhradkárov, ZO 26-74, Zvolen. S vlastníkmi uvedených parciel má stavebník
zriadené Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s právom uskutočniť na nich predmetnú stavbu.
• Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Zvolen, spoločný obecný úrad, odbor stavebnej správy č.j.
SÚ 4281/2019-Lo zo dňa 8.11, právoplatné dňa 17.12.2019
• Predloženú projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ján Timko (autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.
0235*Z*A2), Tim projekt, s.r.o., V. P. Tótha č. 17, 960 01 Zvolen, s dátumom vyhotovenia 04/2019, pod číslom
zákazky neuvedené.

POPIS VODNEJ STAVBY:

V súčasnosti je už v riešenej lokalite vybudovaný jestvujúci verejný vodovod a to hlavná vetva verejného vodovodu
z materiálu PVC – tlakové, dimenzie D225 mm (DN200 mm), ktorého trasa je v dotknutom území vedená okrajom
lúky pozdĺž jestvujúcej rýchlostnej komunikácii a to smerom od sídliska Zvolen - Západ až k jestvujúcemu areálu
mliekarní. Tento jestvujúcu vodovod je napojený na hlavné zásobné potrubie sídliska Zvolen – Západ, jestvujúcu
okružnú vodovodnú sieť, oceľ DN700 mm, ktorá je ako hlavné zásobné potrubie vedená zo zásobného vodojemu
Sarvaška (2 x 650 m3 + 1 x 5000 m3). Okrem toho je už v blízkosti riešeného územia vybudovaný aj ďalší verejný
vodovod z materiálu HD-PE100-Polyetylén, dimenzie D90 mm (DN80 mm), ktorý je napojený na hlavnú vetvu
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verejného vodovodu PVC – tlakové, dimenzie D225 mm (DN200 mm) vedenú k areálu mliekarní, keď trasa tohto
verejného vodovodu je vedená zeleným pásom (lúkou) až za jestvujúcu miestnu obslužnú prístupovú komunikáciu,
vedenú k Záhradkárskej osade Hrčkov jarok I.

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je návrh vybudovania – rozšírenia verejného vodovodu v lokalite
Hrčkov Jarok II., Bariny.

Nový vodovod bude slúžiť pre zásobovanie jestvujúcej zástavby v tomto území a to pre jestvujúce záhradkárske
osady – Hrčkov Jarok „ZO-02“ a „ZO-03“ pitnou a úžitkovou vodou a výhľadovo aj pre novú budúcu zástavbu v
riešenom území v zmysle Územného plánu mesta Zvolen.

Navrhnutý je nový vodovodný rad „1“ v celom rozsahu z materiálu HD-PE100 – Polyetylén, PN10 – SDR
17 - DN80 mm (D90/5,4 mm), celkovej dĺžky 422,50 m, ktorý bude napojený na jestvujúci verejný vodovod
HD-PE100 – Polyetylén dimenzie D90 mm (DN80 mm), vybudovaný smerom k záhradkárskej osade Hrčkov
Jarok „ZO-01“. Trasa navrhovaného verejného vodovodu bude od napojenia na jestvujúci verejný vodovod HD-
PE100 v blízkosti jestvujúcej miestnej obslužnej komunikácie až po svoj koniec – navrhovaný koncový podzemný
hydrant „H2=V1“. Súčasťou navrhovaného riešenia bude aj vybudovanie odbočiek pre budúce výhľadové napojenie
združených vodovodných prípojok. Jedná sa o vybudovanie celkom 5 kusov odbočení z navrhovaného verejného
vodovodu – radu „1“, ktoré budú realizované pomocou HD-PE100 odbočnej hrdlovej elektrotvarovky „SA“
dimenzie D90/63 mm – 2“, keď hneď za odbočením budú osadené hlavné uzávery vody pre budúce združené
prípojky – areálový vodovod záhradkárskych osád, šupátko so zemnou súpravou a poklopom dimenzie D63 mm
– 2“. Za účelom prípadného odkalenia a odvzdušnenia potrubia navrhovaného verejného vodovodu budú na trase
riešeného vodovodného radu „1“ osadené dva podzemné hydranty: na zlome nivelety potrubia bude osadený
podzemný hydrant „H1=K1“, ktorý bude plniť funkciu kalníka a na konci vodovodu bude osadený koncový
podzemný hydrant „H2=V1“ s funkciou vzdušníka. Na potrubí verejného vodovodu bude uložený kovový vodič
CY 6 mm2, slúžiaci pre budúce vytýčenie potrubia počas prevádzky so zriadením napájacích vývodov v poklope
na začiatku a na konci navrhovaného vodovodného radu „1“.

Výpočet potreby vody:

Výpočet potreby vody pre jestvujúcu zástavbu - Záhradkárske osady – Hrčkov jarok „ZO-02“ a „ZO-03“, ktoré budú
na riešený vodovod – rad „1“ napojené v I. etape hneď po vybudovaní verejného vodovodu:

- Záhradné chatky – celkom 66 kusov (priemerne pre 1,5 osoby/chatka/deň) – celkom 99 osôb:

Qd = Priemerná denná potreba vody:
Qd = 99 osôb . 80,0 l/os/deň = 7 920,00 l/deň = 0,183 l/s
(pri 12 hod. využití vody)
Qdmax. = Qd . kd = 7 920,000 l/deň . 2,0 = 15 840,00 l/deň = 0,367 l/s
Qhmax. = Qdmax . kh = 15 840,000 l/deň . 1,8 = 28 512,00 l/deň = 0,660 l/s

- Polievanie záhradiek:

Qd = 200,0 l/deň/záhradka . 66 záhradiek = 13 200,00 l/deň = 13,20 m3/deň

Ročná potreba vody:

Qročné = Qd . 240 dní (sezóna) = 21,12 m3/deň . 240 dní = 5 068,80 m3/rok

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy 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, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) vodného zákona v
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rámci vodoprávneho konania podľa § 73 vodného zákona, v súlade s ustanovením § 21 zák. č. 71/67 Zb. o správnom
konaní

oznamuje začatie konania

dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu známe pomery
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods.
2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) od miestneho zisťovania a ústneho konania. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje
námietky uplatniť

najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní
alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy v stanovenej lehote svoje stanovisko neoznámi, má sa za
to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasí.
V zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku sa môžu účastníci konania pred vydaním rozhodnutia
vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do podkladov pre vydanie
rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Zvolen, odbore starostlivosti o životné prostredie, Študentská
12, 4.poschodie v čase úradných hodín u pracovníka, ktorý podanie vybavuje.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona bude toto oznámenie doručené
verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu a zároveň bude zverejnené aj na
webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Tunajší úrad žiada dotknutú obec – mesto Zvolen, aby predmetnú verejnú vyhlášku spolu s priloženou grafickou
prílohou vyvesilo na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené a to najmenej na tú istú
dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli OÚ Zvolen, OSŽP. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto
vyhlášku zaslať späť s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

dátum vyvesenia: .................................. dátum zvesenia: ..................................

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis:

Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-ZV-OSZP-2020/018119-002

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Tim projekt, s.r.o., V.P. Tótha 17, 960 01 Zvolen 1
Mesto Zvolen (OVM), primátorka mesta, stavebný úrad, Námestie slobody 2525, 960 01 Zvolen 1
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Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 26- 73 Hrčkov Jarok 2, Tulská 2238/3, 960 01 Zvolen 1
Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 26-74 Hrčkov Jarok 3, K.Šmidkeho 1445/4, 960 01 Zvolen 1
Pavol Klč, J.Kráľa 1413/5, 960 01 Zvolen 1
Anna Klčová, J.Kráľa 1413/5, 960 01 Zvolen 1
Igor Matúška, Tulská 2461/25, 960 01 Zvolen 1
Anastázia Matúšková, Tulská 2461/25, 960 01 Zvolen 1
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystica
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
ORHZ-ZV - OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ VO ZVOLENE, ORHZ-ZV (OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ
VO ZVOLENE), Lieskovská cesta 500/38, 960 01, Zvolen
OUZV - Okresný úrad Zvolen, OU-ZV-OSZP (ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE),
Študentská 2084/12, 961 08, Zvolen
OUZV - Okresný úrad Zvolen, OU-ZV-OKR (ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA), Študentská 2084/12, 961 08,
Zvolen
OUZV - Okresný úrad Zvolen, OU-ZV-PLO (POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR), Študentská 2084/12, 961 08,
Zvolen
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