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Vec
Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania
– VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník FIRED s.r.o., A. Bernoláka 928/2, 962 12 Detva, IČO 52894134 (ďalej len „stavebník“), požiadal dňa
20.04.2022 o povolenie vodných stavieb „SO 02 Verejný vodovod, SO-03 Splašková kanalizácia, SO – 04 Dažďová
kanalizácia“, v rámci stavby „IBV Stožok“, na pozemkoch parciel KN – C č. 526/17, 527/37, 2166, 2162/2, 2090
- vodný tok, v katastrálnom území Stožok, 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). Uvedeným dňom, 20.04.2022 bolo začaté vodoprávne konanie.

Povolenie na osobitné užívanie vôd vydal Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-DT-
OSZP/2021/0001531/003, zo dňa 29.12.2021, právoplatné dňom 18.01.2022, t.j. vypúšťanie vôd z povrchového
odtoku zo stavby „SO-04 Dažďová kanalizácia“, v rámci stavby „IBV Stožok“ do povrchových vôd drobného
vodného toku Stožocký potok, v r.km 1,560.

Obec Stožok, ako príslušný stavebný úrad, vydalo rozhodnutie o umiestnení stavebných objektov „SO-02 Verejný
vodovod, SO-03 Splašková kanalizácia, SO–04 Dažďová kanalizácia“, v rámci stavby „IBV Stožok“, podľa §39a
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“), č. 75S2022/00042-rozh., zo dňa 13.04.2022, právoplatné dňom 16.05.2022.

Predloženú projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Michal Slobodník (autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.
4260*I2), PROMOST s.r.o., 985 56 GREGOROVA Vieska 73, Lučenec, pod č. zákazky MS-40-2021, s dátumom
vyhotovenia 09/2021.

Navrhovaný rozsah vodných stavieb:
SO – 02 Verejný vodovod:
Projektová dokumentácia SO 02 Verejný vodovod rieši prívod pitnej vody do každého rodinného domu. Napojí sa
na existujúce zásobovacie potrubie HDPE DN90x5,4 mm SDR 17 PN 10 a to predĺžením vetvy.
V rozsahu:
- verejný vodovod HDPE DN 90 x 5,4 mm, dĺžky 258,1 m;
- 1 ks nadzemný hydrant, DN80;
- Prípojky k RD HD PE 32 x 3,0 mm, 18 ks, prípojky sa ukončia v plastovej vodomernej šachte. Napojenie sa
prevedie pomocou prípojkového navŕtavacieho sedla +GF+DAVϕ90/1“.
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Hydrotechnické údaje:
- rodinné domy: 18 ks
- denná potreba vody Qp= 72 osôb x 135 l/deň = 9720 l/deň=0,011250 l/s
- ročná potreba vody Qroč= 3 547,8 m3/rok

SO-03 Splašková kanalizácia
Projektová dokumentácia SO-03 Splašková kanalizácia rieši návrh splaškovej kanalizácie pre výstavbu 15-
tich rodinných domov. Navrhovaný zberač splaškovej kanalizácie bude vedený v novej vetve jednopruhovej
komunikácie, v súbehu s vodovodom a dažďovým zberačom. Navrhovaný je z kanalizačného potrubia korugovaného
PP Wavin X-Stream DN a zaústený bude do existujúcej stoky DN 300, cez existujúcu šachtu KŠj.
V rozsahu:
- kanalizačný zberač Wavin X-Stream, DN 250, dĺžky 150,0 m;
- revízne šachty plastové – Wawin Tegra Ø600 s liatinovými poklopmi;
- prípojky k RD PVC hrdlové DN 160, 15 ks (7 ks/ 3,5 m+ 8 ks/5,5 m).

Hydrotechnické údaje:
- rodinné domy: 15 ks
- denná potreba vody Qp= 60 osôb x 135 l/deň = 8100 l/deň=0,09375 l/s
- ročná potreba vody Qroč= 2956,5 m3/rok

SO – 04 Dažďová kanalizácia
Projektová dokumentácia SO – 04 Dažďová kanalizácia rieši odvádzanie dažďových vôd zo striech 18 – tich
rodinných domov a odvodnenie ciest a spevnených plôch. Vedená bude v zelenom páse pozdĺž jednopruhovej
komunikácie ako jedna priama vetva v súbehu so zberačom splaškových vôd o celkovej dĺžke 232, 95 m. Navrhovaná
je z kanalizačného potrubia korugovaného Wavin X-Stream DN 300 a zaústená do blízkeho vodného toku Stožocký
potok cez navrhovaný výustný objekt.
V rozsahu:
- zberač Wavin X-Stream, DN 300, dĺžky 232, 95 m;
- revízne šachty, plastové s priemerom Ø600, DKŠ1-DKŠ4;
- 9 ks uličných vpustov s liatinovou mrežou;
- prípojky k RD PVC hrdlové DN 160, 18 ks (7 ks/1,5 m + 11 ks / 6,5 m);
- pozdĺžna drenáž, perforové rúry DN 160, dĺžky 312,7 m;
- vyústny objekt osadený koncovou spätnou klapkou.

Hydrotechnické výpočty:
plocha striech: 18 RD x cca180 m2= 3240 m2
Q15min= 133,40 l/s/ha
Qstrechy=43,22 l/s
plocha spevnená do vpustov/ komunikácia, chodník, sp.plochy/:1684,56 m2
Qsp.plochy= 20,22 l/s
Qdažď= 0,11 l/s
Qdenné= 9798 l/deň
Qročné= 3576,59 m3/rok

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, 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 § 61 písm. c)
vodného zákona, upovedomuje účastníkov konania a dotknuté orgány podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 73
ods. 4 vodného zákona o začatí vodoprávneho konania a nariaďuje ústne pojednávanie

NA DEŇ 26.07.2022 o 9:00 hod.,

so stretnutím na Okresnom úrade Detva, odbore starostlivosti o životné prostredie (Klientske centrum - J. G.
Tajovského 1462/9, 962 12 Detva, č. d. 4).
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Účastníci vodoprávneho konania môžu do podkladov nahliadnuť na Okresnom úrade Detva, odbore starostlivosti o
životné prostredie, (Klientske centrum - J. G. Tajovského 1462/9, č. d. 4).

Podľa § 61 ods.1 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.

Na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, orgán štátnej vodnej správy
neprihliadne.

V prípade, ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca v súlade s § 17 ods. 3 správneho
poriadku, preukáže písomné splnomocnenie.

Toto upovedomenie má podľa § 73 ods. 4 vodného zákona a v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej
vyhlášky. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. 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 podľa § 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: ..........................................................................

Doručuje sa:
1. FIRED s.r.o., A. Bernoláka 928/2, 962 12 Detva
2. Obec Stožok, starostka obce
3. Ing. Michal Slobodník – Promost s.r.o, 985 56 Gregorova Vieska 73 – projektant vodnej stavby
4. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
5. susedné nehnuteľnosti – doručenie verejnou vyhláškou: osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom
a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté: KN - C č. 527/61, 527/60, 527/59, 527/58, 527/57,
527/56, 527/55, 527/54, 527/44, 527/43, 527/42,527/41, 527/40, 527/39, 527/38, 2162/1, 2161, v katastrálnom území
Stožok

Dotknuté orgány:
6. Obec Stožok, spoločný obecný úrad
7. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
9. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Bystrický rad 2489, 960 01 Zvolen
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10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Stredoslovenská distribučná, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 12, 960 01 Zvolen
13. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01Zvolen
14. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ŠSOH
15. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ŠSOPaK

Prílohy:
celková situácia

Na vedomie
Obec Stožok, spoločný obecný úrad, Stožok 47, Stožok, Detva
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 960 02 Vígľaš
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, Jána Švermu, Zvolen
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen
Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen 1
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-2022/000669-006

FIRED s.r.o., A.Bernoláka 928/2, 962 12 Detva-Sídlisko
Obec Stožok, Stožok 47, 962 12 Stožok
PROMOST s.r.o., Ing. Michal Slobodník, Gregorova Vieska 73, 985 56 Tomášovce
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