
Obec Sušany 
Obecný úrad Sušany 

980 12 Hrnčiarske Zalužany 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sp. zn. 211/2018/216-1-Ku                                                         Sušany, 26.07.2018 

 

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA 
 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí konania o umiestnení stavby 

a o nariadení ústneho pojednávania 

v zmysle § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 
 

 Dňa 25.07.2018 podal stavebník Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 

Hrnčiarske Zalužany IČO: 00318795 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o 

umiestnení líniovej stavby „HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ 

KANALIZÁCIE ul. NOVÁ“, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, na C-KN 

parc.č. CKN 195/37, 193, 248 (KN-E 1013), 249/4, 249/1. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.   

  

Účastníci konania: 

Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany - navrhovateľ 

+ vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka 

územného konania vyplýva z ustanovenia § 34 ods. l a 2 stavebného zákona. 

 

Nakoľko je predmetom konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, je 

územné konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou. 

 

Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie v 07/2018 vypracoval Ing. Peter Nemec, Komenského 

293, 059 35 Batizovce, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osv. 3750*A*2-2. 

 

Obec Sušany je príslušným stavebným úradom pre obec Hrnčiarske Zalužany na základe určenia Krajského 

stavebného úradu v Banskej Bystrici zo dňa 31.05.2005 zo dňa KSUBB-2005-716/1322-2-OŠSS-Sl. 

 

Popis stavby: Výstavbou verejného vodovodu sa vytvorili podmienky pre napojenie rodinných domov, a 

tým aj realizáciu vlastných vodovodných prípojok a sociálnych zariadení. Obec v súčasnosti už má sčasti 

vybudovanú kanalizáciu a ČOV, okrem záujmovej oblasti, kde likvidácia odpadových vôd  zo sociálnych 

zariadení do vlastných žúmp a septikov je hygienicky nevyhovujúca. Individuálne zneškodňovanie splaškov 

vypúšťaných do vlastných žúmp a septikov je v súčasnej dobe nevyhovujúca.  

Stavba má nevýrobný charakter, bude zabezpečovať ,,zozbieravanie,, a transfer splaškových 

odpadových vôd. Uvedené odpadové vody budú čistené v existujúcej čistiarni odpadových vôd v obci 

Hrnčiarske Zalužany.  

Stavebné objekty  

 SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 

PROJEKTOVANÉ KAPACITY CELKOVO 

GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA DN250 MM   338 M 

TLAKOVÁ KANALIZÁCIA DN 80MM   358M 

KANALIZAČNÉ ŠACHTY NA GRAVITAČNEJ VETVE 7 KS 

KANALIZAČNÉ ŠACHTY NA TLAKOVEJ VETVE  7KS 

KANALIZAČNÉ ODBOČKY GRAVITAČNÉ DN 250/150MM 33KS 

ČERPACIA STANICA SPLAŠKOVÝCH OV + NN PRÍPOJKA 1  

 

Gravitačná kanalizácia vetva A͈2͈ – trasa navrhovanej kanalizačnej gravitačnej vetvy bude začínať  
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pri rodinných domoch parc.č.  195/3 a 195/55. Následne v celej dĺžke bude sledovať niveletu spevnenej 

miestnej komunikácie ul. Nová. Celková dĺžka 338m. V lomových bodoch a v požadovaných 

vzdialenostiach budú vybudované revízne kanalizačné šachty 7 ks. Na kanalizačnej trase sú navrhované 

jednoduché kolmé odbočky (podľa miestnych podmienok) s uzáverom (záslepkou) pre napojenie 

kanalizačných prípojok. 

Tlaková kanalizácia vetva ͈A2́ ͈͈  

Potrubie tlakovej kanalizácie je riešené v dĺžke 358 bm. Tlaková vetva začína v čerpacej stanici splaškových 

odpadových vôd prírubovým spojom s lemovým nákružkom DN 80 mm a ústi v existujúcej šachte na ulici 

Záhradná, do gravitačného systému vetvy A. V lomových bodoch a v požadovaných vzdialenostiach na trase 

tlakovej kanalizačne budú vybudované revízne kanalizačné šachty 7 ks. 

SO 02 NAPOJENIE ODBERNÉHO MIESTA 

Napojenie odberného miesta sa uskutoční z jestvujúceho stĺpa vzdušnej NN siete. Na stĺp sa umiestni 

prípojková skriňa SPP, z ktorej sa napojí elektromerová rozvodnica RE-ČS, ktorá sa umiestni 1 m od stĺpa. 

Z RE-ČS sa napojí rozvodnica R-ČS, ktorá je umiestnená pri ČS. Rozvod NN napojenia sa urobí káblovým 

vedením NAYY-J 4Bx16mm2. 

Prečerpávacia stanica splaškových odpadových vôd 

Nádrž ČS je navrhovaná kruhového pôdorysu, zložená z prefabrikovaných skruží s dnovým prvkom 

a stropnou pochôdznou vystuženou PP doskou s tromi poklopmi. Na prítoku do ČS je navrhovaný  kôš na 

zhrabky ako mechanické predčistenie, na zachytávanie hrubých nečistôt transportovaných verejnou 

gravitačnou kanalizáciou. Na dne čerpacej stanice budú osadené dve ponorné kalové čerpadlá s trojfázovým 

motorom. Čerpadlá budú spínané plavákovými spínačmi v nadväznosti od výšky naakumulovanej odpadovej 

vody a vzájomného prestriedavania čerpadiel. 

Plochy v úsekoch dotknutých stavbou sa uvedú do pôvodného stavu tak, aby pôvodná funkcia týchto plôch 

bola obnovená.; 

 

Obec Sušany, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa pre obec Hrnčiarske Zalužany v zmysle § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a v súlade s ust. § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 

dotknutým orgánom, organizáciám, obci a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na 

prejednanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie na deň  

 

17.08.2018 o 9.00 hod., 

 

ktoré sa uskutoční v kancelárii spoločného obecného úradu, budova Mestského úradu, Železničná 489/1, 

Poltár  

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade, najneskôr však 

na tomto pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj 

dotknuté orgány. Na neskôr podané námietky stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona 

neprihliadne. 

Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 

uplatniť' svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich 

stanovisko k predmetnej stavbe je kladné. 

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad 

na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať', musí jeho zástupca predložiť ku 

konaniu písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade a pri ústnom 

pojednávaní.  

Stavebný úrad upozorňuje navrhovateľa, že pre účely predmetného konania je potrebné do termínu 

ústneho pojednávania doplniť vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov. 

 

 

 

Mgr. Štefan Václavik 

                                                 starosta 
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní a v zmysle § 36 ods. 4 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v platnom znení 

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. O správnom konaní, v znení neskorších predpisov, 

musí byt' oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň 

vyvesenia je dňom doručenia. Toto oznámenie je súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli 

správneho orgánu.  

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli:       Zvesené z úradnej tabule: 

 
 

 

Doručí sa: 

Fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť 

uvedenou stavbou priamo dotnuté sa upovedomujú verejnou vyhláškou 

 
 

Na vedomie: 

1. Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 

2. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petofiho č. 1, 984 38 Lučenec 

4. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Nám. republiky 26, 984 0 1 Lučenec 

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 03 Lučenec 

6. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

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

8. ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

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

10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

11. SPP-Distribúcia, a.s. , Mlynské Niva 44/b, 825 11 Bratislava 

12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. závod 04, Duklianskych hrdinov 42, 979 01 

Rimavská Sobota 

13. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

14. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica 

 

 

 

 

 


