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Číslo spisu
OU-DT-OSZP-2021/001192-012

Detva
22. 10. 2021

Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

DODATOČNÉ POVOLENIE SPOJENÉ S KOLAUDÁCIOU VODNEJ STAVBY

Výrok
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 špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa §
61 písm. c) zákona NR SR 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“) v súlade s
ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“) stavebníkovi:

Obec Stožok, Stožok č. 47, 962 12 Detva, IČO 00320293

I.
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

DODATOČNE POVOĽUJE

vodnú stavbu: „Rozšírenie uličného vodovodu, Stožok“, na pozemkoch parciel KN-C č. 2584/1, 2584/2, 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.

Obec Vígľaš, Spoločný Obecný úrad Vígľaš, vydala podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k dodatočnému
povoleniu vodnej stavby „Rozšírenie uličného vodovodu, Stožok“, pod č. S2021/00218- súhlas § 120 SZ, zo dňa
28.09.2021.

STAVBA SA POVOĽUJE V ROZSAHU:
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 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 slúžia pri prevádzkovaní vodovodu ako kalník (PH1) resp. vzdušník
(PH2).
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II.
Vzhľadom na skutočnosť, že vodná stavba je ukončená a schopná užívania, špeciálny stavebný úrad

podľa § 26 ods. 3 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona

POVOĽUJE UŽÍVANIE

vodnej stavby: „Rozšírenie uličného vodovodu, Stožok“, na pozemkoch parciel KN-C č. 2584/1, 2584/2, 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.

ROZSAH VODNEJ STAVBY:
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: 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.

PODMIENKY UŽÍVANIA:
1. Vodnú stavbu užívať len v rozsahu vymedzeného účelu užívania týmto rozhodnutím. Užívanie stavby mimo
stanovený rozsah, resp. zmeny stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení príslušnému orgánu štátnej
vodnej správy a vydaní súhlasu týmto úradom.

2. Udržiavať vodnú stavbu v riadnom technickom stave tak, aby nedošlo k vzniku hygienických, požiarnych alebo
bezpečnostných závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť a
vykonávať pravidelnú údržbu a revízie v zmysle platných noriem.

3. Vodná stavba bude vo vlastníctve Obce Stožok, Stožok č. 47, 962 12 Detva, IČO 00320293. Vlastníctvo verejného
vodovodu je možné previesť aj na inú právnickú osobu, ktorá musí mať sídlo na území Slovenskej republiky a musí
byť bezúhonná (§ 3 ods. 2 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov).

4. Prevádzkovateľom vodnej stavby bude Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 962
02 Vígľaš, IČO 35675926.

5. Vodnú stavbu prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku v zmysle § 33 zákona NR SR č. 442/2004
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ktorý je potrebné aktualizovať o podmienky vyplývajúce z
tohto rozhodnutia, v lehote do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6. Vlastník stavby je povinný projektovú dokumentáciu vodnej stavby a predmetné právoplatné rozhodnutie
uchovávať po celý čas jej užívania. Ak dôjde k zmene vlastníka stavby odovzdá ju novému nadobúdateľovi a pri
odstránení stavby špeciálnemu stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona).

MAJETKOPRÁVNE VZŤAHY:
Stavba je zrealizovaná na pozemkoch parciel:
- KN - C č. 2584/1, 2584/2, 2592/1, 2592/8, 2592/9, (List vlastníctva č. 2500), vo vlastníctve Anny Ďurišovej, Stožok
č. 221, 962 12 Stožok, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena;
- KN – C č. 2586/1, 2586/2, 2586/3, 2586/4, 2588/1, 2588/2 (List vlastníctva č. 2061), vo vlastníctve Anny Ďurišovej,
Stožok č. 221, 962 12 Stožok, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena;
- KN – C č. 2590/1, 2590/2, (List vlastníctva č. 3053), vo vlastníctve Ing. Jozefa Panicu a Bc. Jany Panicovej,
Sokolská 2120/18, 960 01 Zvolen, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena;
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- KN – C č. 2592/2 (List vlastníctva č. 2828), vo vlastníctve Ing. Petra Viciana, Stožok č. 391, 962 12 Stožok, na
základe zmluvy o zriadení vecného bremena;
- KN – C č. 2592/3 (List vlastníctva č. 2981), vo vlastníctve MUDr. Radoslava Kuchára a MUDr. Andrey Kuchár,
Športová 11, 962 23 Očová, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena;
- KN – C č. 2593/2, 2593/3 (List vlastníctva č. 2884), vo vlastníctve PhDr. Jaroslava Černáka a Bc. Marcely
Černákovej, Stožok č. 390, 962 12 Stožok, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena;
- KN – C č. 2593/5 (List vlastníctva č. 2998 ), vo vlastníctve Petra Čipčalu a Petry Čipčalovej, Stožok č. 360, 962
12 Stožok, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena;
- KN – C č. 2508, 2605, (List vlastníctva č. 2542), v katastrálnom území Stožok, vo vlastníctve stavebníka.

NÁMIETKY ÚČASTNÍKOV KONANIA:
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie
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 pozemkoch parciel
KN-C č. 2584/1, 2584/2, 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. Obec Vígľaš, Spoločný
Obecný úrad Vígľaš, vydala podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k dodatočnému povoleniu vodnej stavby
„Rozšírenie uličného vodovodu, Stožok“, pod č. S2021/00218- súhlas § 120 SZ, zo dňa 28.09.2021. 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.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy na
prerokovanie návrhu na dodatočné povolenie vodnej stavby, jej užívanie, v súlade s § 73 ods. 5 vodného zákona,
upovedomil listom č. OU-DT-OSZP/2021/001192/002, zo dňa 10.09.2021, účastníkov konania, Obec Stožok a
dotknuté orgány, o začatí konania a zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
13.10.2021 o 9:00 hod, so stretnutím na Obecnom úrade Stožok, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli všetci
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí
vodoprávneho konania malo podľa § 73, ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky, s dátumom vyvesenia
na úradnej tabuli Okresného úradu Detva dňa 14.09.2021 a s dátumom zvesenia dňom 21.09.2021. Upovedomenie
o začatí konania bolo umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Detva.
Z ústneho pojednávania je vyhotovený protokol, ktorý tvorí súčasť spisového materiálu. Vyjadrenia a stanoviská
účastníkov vodoprávneho konania a dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli nasledovné doklady:
Návrh na vydanie dodatočného povolenia spojeného s kolaudáciou stavby; Záväzné stanovisko Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva č. 2021/3111-Mi, zo dňa 23.08.2021; Vyjadrenie k dodatočnému stavebnému povoleniu a k
užívaniu stavby Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie č. 24/2021, zo dňa 06.08.2021; Prevádzkový
poriadok; Prevádzkový poriadok verejného vodovodu doplnok č. 2; Prevádzkový poriadok verejného vodovodu
doplnok č. 3; Zmluva o zriadení vecného bremena; Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia; Porealizačné
vyjadrenie, stanovisko ku kolaudácií Stredoslovenská distribučná č. 202012-EZ-0122-1, zo dňa 16.12.2020;
Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k existencii plynárenských zariadení a podmienok SPP- Distribúcia č. TD/
BP/0008/2021/Ve, zo dňa 14.01.2021; Vyjadrenie Slovak Telekom a.s., pod č. 6612102215, zo dňa 28.01.2021;
Vyjadrenie k projektovej dokumentácií NetSpace s.r.o., č. 2021/05, zo dňa 08.02.2021; Vyjadrenie k stavbe
DTnet Detva s.r.o., zo dňa 10.02.2021; Prehlásenia použitých materiálov, vyhlásenia zhody, certifikáty použitých
materiálov; Prehlásenie stavebného dozoru; Čestné prehlásenie o nakladaní s odpadom; Stavebný denník – rozšírenie
uličného vodovodu, Stožok; Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; Porealizačné zameranie rozšírenia uličného
vodovodu (Stožok pod Chvojnom); Revízna správa č. 127/2021 – predĺžený vodovod Stožok – podzemné stavby;
Projektová dokumentácia; Vyjadrenie k dokumentácií v kolaudačnom konaní stavby Okresného úradu Detva odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, pod č. OU-DT-OSZP/2021/001175-002, zo dňa
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20.09.2021; Stanovisko na účely stavebného konania Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene, pod č. ORHZ-
ZV1-2021/000573/002, zo dňa 13.10.2021; Stanovisko na účely kolaudácie stavby Okresného riaditeľstva HaZZ vo
Zvolene, pod č. ORHZ-ZV1-2021/000573/003, zo dňa 15.10.2021;

Správny orgán si overil: cez portál https://oversi.gov.sk- kópiu katastrálnej mapy, výpis z LV č. 2500, 2061, 3053,
2981, 2828, 2884, 2998, 2542.

Špeciálny stavebný úrad v časti I. rozhodoval v súlade s § 26 ods.1 vodného zákona a v súlade s § 88 ods. 1 písm.
b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona, ktorý upravuje konanie o dodatočnom povolení stavby. Pritom sa riadil § 46 a
§ 47 správneho poriadku, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 a § 17 až § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Orgán štátnej vodnej správy, ako povoľujúci
orgán v správnom konaní zistil, že uskutočnením stavby neboli ohrozené záujmy chránené vodným zákonom, práva a
právom chránené všeobecné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Špeciálny
stavebný úrad v priebehu správneho konania nezistil dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu vodnej stavby,
a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti I. tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na skutočnosť, že vodná stavba je ukončená a schopná užívania špeciálny stavebný úrad v súlade s § 26
ods. 3 vodného zákona a § 82 ods. 1 stavebného zákona v časti II. povolil užívanie vodnej stavby a podľa § 26 ods.
2 vodného zákona a § 82 stavebného zákona určil pre užívanie vodnej stavby záväzné podmienky.

Vydanie rozhodnutia pre Obec Stožok nepodlieha podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, spoplatneniu.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Detva,
odbor starostlivosti o životné prostredie, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
súdom.

Toto rozhodnutie má podľa § 73, ods. 9 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
zverejnila 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.

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

RNDr. Vojtech Jágerský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10165

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

Na vedomie
Obec Vígľaš, Spoločný stavebný úrad, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
Obec Stožok, Cestný správny 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, Pozemnkový 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
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