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Vec 

Ţiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby 

„Hrnčiarske Zaluţany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Druţstevná“ 

- - oznámenie o začatí konania 

 

 

Stavebník obec Hrnčiarske Zaluţany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zaluţany,  

IČO: 00 318 795, doručil dňa 27. 10. 2017 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti 

o ţivotné prostredie ţiadosť č. 214/2017-007, zo dňa 27. 10. 2017 o vydanie povolenia  

na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej 

kanalizácie ul. Družstevná“ podľa § 26 zákona 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 predpisov (ďalej len „vodný zákon“). 

Popis stavby: Projektovú dokumentáciu predmetnej vodnej stavby pre stavebné povolenie 

v septembri 2017 vypracoval Ing. Peter Nemec, autorizovaný stavebný inţinier,  

reg. č. 3750*A*2-2. Projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej kanalizačnej vetvy  

na stokovej sieti v obci Hrnčiarske Zaluţany. Nová kanalizačná vetva „B´“ bude napojená  

na existujúcu šachtu „Š“ na existujúcej vetve „B“ na Ulici druţstevnej v miestnej spevnenej 

komunikácii. Predmetná vodná stavba bude vybudovaná na pozemku parcely registra CKN  

č. 449  (register EKN 1023/1 a č. 1011/1) v k. ú. Hrnčiarske Zaluţany. Navrhovaná vetva „B´“ 

bude v celej svojej projektovanej dĺţke sledovať niveletu miestnej komunikácie – Ulice 

druţstevnej. Vetva „B´“ bude gravitačná, z potrubia DN 250 mm a dĺţky 364 m. V lomových 

bodoch a v poţadovaných vzdialenostiach (max. 50 m) na trase kanalizačnej vetvy budú 

vybudované revízne kanalizačné šachty. Celkove na vetve „B´“ bude 8 kanalizačných šácht.  

Na kanalizačnej vetve „B´“ bude 23 gravitačných odbočiek pre napojenie kanalizačných 

prípojok. Najmenšia svetlosť prípojky bude DN 150 mm a celková dĺţka prípojok bude 69 m. 

Rúry predmetnej kanalizačnej vetvy budú plnostenné, PVC-KGEM 250 SN8 KOM +. 

Kanalizačné šachty budú typového prevedenia so spodným prefabrikovaným šachtovým dnom  
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(TBS 100/93), kónusom (TBS 100/65-60) a s driekom z prefabrikovaných skruţí h = 250,  

500 alebo 1000 mm (TBH 100-25, TBH 100-50 a TBH 100-100) opatrených prejazdným 

liatinovým poklopom hrúbky 100 mm. Potrubie bude uloţené do vykopanej ryhy, na pieskové 

lôţko hrúbky 10 cm s následným obsypom z piesku do výšky 30 cm nad potrubie. Povrch 

miestnej komunikácie bude upravený ţivičnou vrstvou.  

 

Napojením predmetnej vodnej stavby, tzn. kanalizačnej vetvy „B´“ na existujúcu 

kanalizačnú sieť, sa mnoţstvo odpadových vôd pritekajúcich na existujúcu čistiareň odpadových 

vôd v obci Hrnčiarske Zaluţany (ďalej len „ČOV“) zvýši o 4 533,3 m
3
/rok. Napojením 

predmetnej kanalizačnej vetvy nedôjde k prekročeniu hydraulickej kapacity ČOV a ani nebudú 

prekročené povolené mnoţstvá vypúšťaných odpadových vôd. 

 

Územné rozhodnutie – povolenie umiestniť predmetnú líniovú vodnú stavbu vydala obec 

Sušany svojim rozhodnutím č. 225/2017/150-Ku zo dňa 20. 10. 2017. 

 

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie ako miestne príslušný orgán 

štátnej správy starostlivosti o ţivotné prostredie podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona  

č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

a príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) vodného zákona  

a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) a § 63 písm. c) vodného zákona, podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a podľa  

§ 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje  účastníkom konania a dotknutým orgánom 

 začatie vodoprávneho stavebného konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie 

predmetnej vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 61 stavebného zákona 

a podľa § 73 ods. 5 správneho poriadku nariaďuje k predloţenému návrhu ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

21. decembra 2017 (štvrtok) o 10.00 hod. 

 

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Hrnčiarske Zaluţany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske 

Zaluţany. 

 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia moţno nahliadnuť v kancelárii Okresného úradu 

Poltár, odboru starostlivosti o ţivotné prostredie, štátnej vodnej správy Ţelezničná 2,  

987 01 Poltár (Klientske centrum, kancelária č. 4), alebo u stavebníka. Podľa § 73 ods. 5 

vodného zákona účastníci konania môţu svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr na 

ústnom pojednávaní inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote svoje stanoviská uplatnia 

aj dotknuté orgány. Na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní 

sa neprihliada. 

 

Na ústne pojednávanie stavebník predloží najmä: 

1. Územné rozhodnutie vydané miestne a vecne príslušným stavebným úradom s vyznačením 

právoplatnosti a záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona vydané miestne 

príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodrţanie podmienok určených v územnom 
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rozhodnutí. 

2. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o ţivotné prostredie, úseku štátnej 

správy odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii predmetnej vodnej stavby pre 

stavebné povolenie. 

3. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o ţivotné prostredie, úseku štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny k projektovej dokumentácii predmetnej vodnej stavby pre 

stavebné povolenie. 

4. Vyjadrenie správcu vodohospodársky významných vodných tokov podniku SLOVENSKÝ 

VODSOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, 

Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica k projektovej dokumentácii predmetnej vodnej 

stavby. 

5. Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci, Okresného dopravného 

inšpektorátu k projektovej dokumentácii predmetnej vodnej stavby. 

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba 

v súlade s § 17 ods. 3 správneho poriadku preukázať písomným plnomocenstvom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Kačáni 

vedúci odboru 

 

 

 

Rozdeľovník: 

 

Doručí sa 

Účastníkom konania 

1. Obec Hrnčiarske Zaluţany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zaluţany 

2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská 

Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica  

3. Ing. Peter Nemec, Komenského 293, 059 35 Batizovce 

4. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručí verejnou vyhláškou 
 

Dotknutým orgánom 

1. Obec Sušany, 980 12 Sušany 

2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,  

974 01 Banská Bystrica 

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec 

4. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky, okresný dopravný inšpektorát, 

Dr. Vodu 5, 984 01 Lučenec 

5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica 
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6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho č. 1,  

984 38 Lučenec 

7. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

8. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina 

9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

10. WASPE, s.r.o., Gerlachovská 1, 974 01 Banská Bystrica 

11. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Štátna správa ochrany prírody 

a krajiny, Ţelezničná 2, 987 01 Poltár 

12. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Štátna správa odpadového 

hospodárstva, Ţelezničná 2, 987 01 Poltár 
 

Toto oznámenie má podľa § 73 ods. 5 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa  

§ 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli  

a na webovom sídle správneho orgánu, Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o ţivotné 

prostredie a na úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zaluţany. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. 

 

Toto oznámenie sa zasiela obci Hrnčiarske Zaluţany v dvoch exemplároch. Obec Hrnčiarske 

Zaluţany je povinná jeden exemplár tohto oznámenia bezodkladne zverejniť na svojej 

úradnej tabuli. Obec Hrnčiarske Zaluţany jeden exemplár tohto oznámenia po zvesení zo svojej 

úradnej tabuli, po vypísaní údajov o jeho vyvesení a zvesení, bezodkladne zašle späť Okresnému 

úradu Poltár, odboru starostlivosti o ţivotné prostredie, Ţelezničná 2, 987 01 Poltár. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis: ........................................... Pečiatka a podpis: ........................................ 
 

 


