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Vec
Upovedomenie o začatí konania podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
– verejná vyhláška

Stavebník Obec Stožok, Stožok č. 47, 962 12 Detva, IČO 00320293 (ďalej len „stavebník“), požiadal dňa 26.08.2021
o vydanie dodatočného povolenia vodnej stavby „Rozšírenie uličného vodovodu, Stožok“, na pozemku parcely
KN-C č. 2854/1, 2854/2, 2592/1, 2592/8, 2592/9, 2586/1, 2586/2, 2586/3, 2586/4, 2588/1, 2588/2, 2590/1, 2590/2,
2592/2, 2592/3, 2593/2, 2593/3, 2593/5, 2508, 2605, v katastrálnom území Stožok, podľa § 26 ods. 3 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“).

Uvedeným dňom, 26.08.2021 bolo začaté konanie podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) spojené s kolaudačným konaním
a vodoprávnym konaním.

Predloženú projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Vladislav Chlpek (autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.
3558*T*I2), s dátumom vyhotovenia 09/2020, pod č. zákazky 50/2020.

Rozsah vodnej stavby:
Účelom rozšírenia verejného vodovodu je zásobovanie objektov vodou na pitné, hygienické a požiarne účely.
Vodovod je napojený na existujúci vodovodný rad. Existujúci uličný vodovod je vybudovaný z PVC potrubia DN80
(PVC 90). Potrubie rozšíreného vodovodu je rozdelené na dve vetvy „V1“ a „V2“. Vetvy sú navrhnuté z tlakových
rúr HDPE 90x5,4 (DN80).
V rámci riešeného územia sú trasy oboch vodovodov vedené v komunikáciách. Vetvy sú ukončené podzemnými
hydrantmi DN80, celkový počet 2 ks, ktoré budú slúžiť pri prevádzkovaní vodovodu ako kalník (PH1) resp. vzdušník
(PH2).

Rozšírenie verejného vodovodu pozostáva z:
- vetva V1, profil DN 80, dĺžky 139,2 m, materiál HDPE, prípojky 5 ks, 1 podzemný hydrant;
- vetva V2, profil DN 80, dĺžky 105,8 m, materiál HDPE, prípojky 2 ks, 1 podzemný hydrant;
- Spolu celkovej dĺžky 245,0 m
Prípojky vody pre rodinné domy: V rámci riešeného územia sa uvažuje 7 ks vodovodných prípojok pre rodinné
domy, pričom každá z nich je DN25, HDPE, PN10. Prípojky (po vodomernú šachtu) sú napojené z rozšíreného
verejného vodovodu DN 80 ako samostatné prípojky s dĺžkou potrubia cca 5,7 m.
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Okresný úrad Detva 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 a 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 a podľa § 58 písm.
c) a § 61 písm. c) vodného zákona a podľa § 120 (špeciálny stavebný úrad) stavebného zákona, podľa § 18 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), § 61 ods. 1 stavebného
zákona a v súlade s § 73 ods. 5 vodného zákona, upovedomuje dotknuté orgány a účastníkov konania o začatí
konania podľa § 88a stavebného zákona, spojeného s kolaudačným konaním nariaďuje ústne pojednávanie, spojené
s miestnym zisťovaním

NA DEŇ 13.10.2021 o 9:00 hod.,

SO STRETNUTÍM NA OBECNOM ÚRADE STOŽOK.

Stavebník v termíne do 13.10.2021 doplní:
- podpísať - zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia;
- 1 paré – projektová dokumentácia;
- vyjadrenie Okresný úrad Detva odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva.

Podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona orgán štátnej vodnej správy upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány,
že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak na ne neprihliadne.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamujeme, že účastníci konania majú možnosť, aby sa pred vydaním
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné splnomocnenie
toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

Toto upovedomenie má podľa § 73, ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky. V zmysle § 26, ods. 2
správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej
tabuli správneho orgánu a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Obec Stožok, aby predmetnú verejnú vyhlášku
zverejnilo po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2
správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením
dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.

Upovedomenie o začatí konania je umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Detva http://www.minv.sk/?
okresny-urad-detva.

Vyvesené dňa:.....................................................
Pečiatka, podpis: ................................................

Zvesené dňa: ....................................................
Pečiatka, podpis: ..............................................
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susedné pozemky – doručenie verejnou vyhláškou

Na vedomie
Obec Vígľaš, stavebný úrad,
Obec Stožok, Cestný správy orgán, Stožok 47, 962 12 Stožok
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 960 02 Vígľaš
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen
Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva

RNDr. Vojtech Jágerský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-DT-OSZP-2021/001192-002

Obec Stožok, Starostka obce, Stožok 47, 962 12 Stožok
Anna Ďurišová, Stožok 221, 962 12 Detva-Sídlisko
Ing. Jozef Panica, Sokolská 2120/18, 960 01 Zvolen 1
Bc. Jana Panicová, Sokolská 2120/18, 960 01 Zvolen 1
Peter Vician, Stožok 391, 962 12 Detva-Sídlisko
MUDr. Radoslav Kuchár, Športová 728/11, 962 23 Očová
Andrea Kuchár, Športová 728/11, 962 23 Očová
Peter Čipčala, Stožok 360, 962 12 Detva-Sídlisko
Petra Čipčalová, Stožok 360, 962 12 Detva-Sídlisko
PhDr. Jaroslav Černák, Stožok 390, 962 12 Detva-Sídlisko
Marcela Černáková, Stožok 390, 962 12 Detva-Sídlisko
Ing. Vladimír Vlačuška - LEDEX, Vladislav Chlpek - projektant vodnej stavby, Veľkonecpalská 152, 971 01
Prievidza 1
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