
O B E C   J E S E N S K É 

Sobotská 10, 980 02 Jesenské 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-    

Číslo : 36/2023                                                                V Jesenskom dňa 06.03.2023    

Vybavuje: Ing. Varga                

 

 

 

R O Z H O D N U T I E    O   U M I E S T N E N Í    S T A V B Y 

V e r e j n á   v y h l á š k a 

 

 

Obec  J e s e n s k é  ako príslušný orgán podľa § 33 ods.1 a § 117 ods.1 

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

znení neskorších predpisov vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Rozšírenie verejného vodovodu Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar“   

navrhovateľa Obec Rimavské Janovce, 980 01 Rimavské Janovce č.301 zo dňa 

08.12.2022, podľa § 39 a 39a/ zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.453/2000 Z.z.  

ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva   

                

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

 

Druh stavby: Rozšírenie verejného vodovodu Rimavské Janovce, časť Dolný 

Močiar 
 

Navrhovateľa : Obec Rimavské Janovce 

                           980 01 Rimavské Janovce 301 

                           IČO: 00 318 752 

 

Členenie stavby na stavebné objekty :    

–––––––––––––––––––––––––––––– 

SO 01  - Rozvodné potrubie – D110 – 1573m 

 

na pozemku parc. č.: C KN 7199, C KN 7192, k. ú. Rimavské Janovce, druh pozemku: 

Zastavaná plocha a nádvorie – pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba.     

 

Umiestnenie stavby na dotknutých pozemkoch podľa katastrálnej mapy: 

Záujmové územie sa nachádza v extraviláne obce Rimavské Janovce, časť Dolný 

Močiar. navrhované rozšírenie verejného vodovodu je vedené v poľnej ceste na p.č. C 

KN 7199 a C KN 7192, v katastrálnom území Rimavské Janovce, tak, ako je zakreslené 

v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.                                

 

Základné údaje o stavbe : 

 

Navrhovaným riešením je dobudovanie verejného vodovodu v obci Rimavské Janovce, 

časť Dolný Močiar. Rozvodné potrubie HDPE-D 110x6,6mm o dĺžke 1573 m bude 

napojené na skupinový vodovod PVC D225. V riešenej lokalite sa plánuje s výstavbou 

rodinných domov a preto obec Rimavské Janovce pristúpila k vypracovaniu projektovej 

dokumentácie, ktorá rieši možnosť zásobovania obyvateľov danej časti obce. Podľa 
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územného plánu obce sa výhľadovo počíta so zásobovaním približne 500 ľudí. V tejto 

oblasti bola vybudovaná vetva „C“ HDPE D 110 v dl. 464m. II. etapa nemohla byť 

zrealizovaná z kapacitných dôvodov. Po zrealizovaní navrhovaného vodovodu bude 

možné dokončiť plánovanú vetvu C, nakoľko sa tieto prepoja. Prípojky sa na trase 

neriešia, budú projektované individuálne jednotlivými odberateľmi. V navrhovanom 

riešení sa uvažuje s materiálom HDPE pre potrubia rozvodnej siete, pre armatúry šedá 

liatina s epoxidovanou ochrannou vrstvou. Stavba bude mať štandardnú technickú 

výbavu, ako vodomernú šachtu, uzatváracie armatúry, signalizačný vodič, jeden 

podzemný hydrant s funkciou vzdušníka a dva podzemné hydranty s funkciou kalníka. 

Na hasenie požiarov je navrhnutá požiarna nádrž v obratisku severne od bodu napojenia 

na p.č. 7192. 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: Polohopisné   

a výškové umiestnenie stavby - stavbu realizovať tak, ako je to uvedené v projektovej 

dokumentácii overenej v tomto konaní. Dodržať požiadavky vyplývajúce zo 

všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a z STN.    

 

 

 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej 

správy:    

* Okresný úrad Rimavská Sobota – Odbor starostlivosti o životné prostredie:  

- Vyjadrenie č. OU-RS-OSZP-2022/013505-002 zo dňa 16.08.2022 z hľadiska 

k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva: 

Podľa § 108 ods.1 písm. m) zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) dáva k územnému 

konaniu kladné stanovisko za nasledovných podmienok: 

 s odpadmi vzniknutými počas realizácie bude pôvodca nakladať v súlade s §13 a 

§14 zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je povinný, 

 stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie 

realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to 

technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. 

 zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávnenej organizácií 

preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený 

v rozsahu určenom vykonávacím predpisom. 

 zemina a kamenivo vykopané na tejto stavbe, pokiaľ bude použitá na zásypy 

v prirodzenom stave v rámci tejto stavby, nie je odpadom (§1 ods.2 písm.h 

zákona o odpadoch) 

 pred kolaudáciou stavby je potrebné tunajší úrad požiadať o vyjadrenie 

o odpadoch, ktoré vzniknú realizáciou stavby. 

 Ak od doby vydania územného rozhodnutia nedôjde k zmene spôsobu 

nakladania s odpadmi, platí toto vyjadrenie aj v stavebnom konaní. 

- Vyjadrenie č.OU-RS-OSZP-2022/013076-002 z 05.08.2022  v zmysle §28 zákona  

NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov konštatuje, že navrhovaná stavba z hľadiska  ochrany vodných 

pomerov je možná za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:  
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- Verejný vodovod je vodnou stavbou v súlade §52 ods.1 písm.d) vodného 

zákona, ktoré povoľuje tunajší orgán štátnej vodnej správy v zmysle §26 

vodného zákona, o jej stavebné povolenie je potrebné požiadať Okresný úrad, 

odbor starostlivosti o životné prostredie. 

- k žiadosti o stavebné povolenie je potrebné doložiť: územné rozhodnutie, 

projektovú dokumentáciu a doklady v zmysle stavebného zákona 

- k vodnej stavbe vodovodného potrubia verejného vodovodu sa vymedzuje 

pásmo ochrany verejného vodovodu podľa §19 zákona č. 442/2002 o verejn7ch 

vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, na základe 

umiestnenia vodnej stavby podľa podmienok územného rozhodnutia. Pásmo 

ochrany vymedzí okresný úra v rozhodnutí na návrh, ak to vyplýva z podmienok 

územného rozhodnutia. 

- Vyjadrenie č.OU-RS-OSZP-2022/013324-002 zo dňa  16.08.2022 z hľadiska zákona 

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov dáva 

nasledovné záväzné stanovisko: 

predmetná líniová stavba vodovodu sa nachádza v území s 1. stupňom ochrany podľa § 

12 zákona o ochrane prírody a krajiny, pre ktorý platia ustanovenia zákona o všeobecnej 

ochrane prírody a krajiny. Predmetnú líniovú stavbu odporúčame realizovať za 

dodržania nasledovných podmienok: 

- dodržať presnú trasu a spôsob realizácie výkopových prác na jednotlivých 

úsekoch, 

- pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo 

možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (t.z. vrchnú vrstvu 

s vegetáciou uložiť ako skrývku), 

- zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov 

počas realizácie výkopových prác, 

- zamedziť šíreniu inváznych druhov rastlín na otvorené a odkryté plochy, 

v prípade ich náletu zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi, 

- dbať na dodržanie §3 a §4 zákona , k všeobecnej ochrane prírody a krajiny, 

- prípadný výrub drevín rastúcich mimo lesa realizovať v zmysle §47 zákona 

o ochrane prírody a krajiny. 

* Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote – Záväzné 

stanovisko č.A/2022/01441 zo dňa 16.09.2022 v zmysle zák.č.355/2007 Z.z., súhlasné 

s pripomienkou: 

požadujeme predložiť výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody z akreditovaného 

laboratória odobratej po napustení pitnej vody do nového úseku vodovodu.    

* Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote -  

Stanovisko č.: ORHZ-RS2-2022/000198-003  z 01.12.2022: 

ORHaZZ v RS posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 

Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu 

stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie 

a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.  

* Hydromeliorácie, š.p.  Bratislava - vyjadrenie k existencii hydromelioračných 

zariadení č. 2607-2/120/2022 z 25.04.2022: Na parcelách určených na stavbu verejného 

vodovodu neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, 

š.p 
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* Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - záväzné stanovisko č. KPUBB-

2022/17169-2/70762/BRE z 24.08.2022. KPÚ BB súhlasí so zámerom investora 

realizovať líniovú stavbu, ktorá sa nenachádza v pamiatkovom území s nasledovnímy 

pripomienkami: 

- Ohlásiť termín začatia výkopových prác na danom území minimálne 5 dní v 

predstihu. 

- umožniť KPÚ BB vykonať obhliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou 

predmetnej stavby 

- každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník 

povinný prerokovať s KPÚ BB. 

* SPP-Distribúcia a.s. - vyjadrenie č. TD/NS/0651/2022/Ve z 01.12.2022. Súhlasí 

s umiestnením stavby za dodržania nasledujúcich pripomienok:  

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností 

je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, 

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie 

plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne, 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely 

stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, a predloží na 

posúdenie SPP-D, v ktorom požadujeme, aby stavebník: 

 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení dodržal minimálna odstupové 

vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01 

 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 

vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov 

a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 

existujúcich plynárenských zariadení navrhovanou stavbou. 

* Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica – 

Vyjadrenie č. CS SVP OZ BB 202022/87-39210 z 12.08.2022. Navrhovanou stavbou 

bude dotknutý drobný vodný tok Gemerčecký potok. Z pohľadu nami sledovaných 

záujmov nemáme k navrhovanej stavbe zásadné námietky a s vydaním územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia je možné súhlasiť s nasledovnými pripomienkami:    

- upozorňujeme investora, že počas povodňových prietokov môže dochádzať 

k zaplavovaniu priľahlého územia, a tým aj objektov v ňom situovaných. V tejto 

súvislosti uvádzame, že SVP, š.p. Povodie Hrona nebude zodpovedať za škody 

spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych 

udalostiach, t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody z koryta vodného toku. Prípadné 

škody vzniknuté na stavbách a zariadeniach vybudovaných na pozemkoch investora 

bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať ich majiteľ, 

- v zmysle § 49 ods.2 vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone 

jeho správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných 

vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. Tieto pozemky 

slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri 

vykonávaní údržby ich koryta, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu 

protipovodňových opatrení. Ako správca vodných tokov si uplatňujeme právo prístupu 
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k vodnému toku za účelom realizácie opráv, údržieb a vykonávania povodňových 

zabezpečovacích prác, 

- pri súbehu s vodným tokom Gemerčecký potok požadujeme rešpektovať STN 73 

6822 — Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi. Vodovodné 

potrubie požadujeme viesť líniou min. vo vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary vodného 

toku. Potrubie je potrebné uložiť do chráničky s dimenzovaním na zaťaženie ťažkou 

technikou min. do 25 t, aby správca vodného toku mohol pri správe a údržbe používať 

mechanizáciu bez väčších obmedzení v rámci jeho pobrežných pozemkov,  

- v rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do 

koryta vodného toku a jeho priľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do 

sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky 

narušené pobrežné pozemky a koryto vodného toku Gemerčecký potok uviesť do 

pôvodného stavu,  

- počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta 

vodného toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem 

materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní súbehu 

vodovodného potrubia s vodným tokom,  

- vlastník/prevádzkovateľ vodovodu sa zaväzuje, že v prípade vykonávania 

údržbárskych prác, opráv a iných zásahov súvisiacich so správou dotknutého vodného 

toku v mieste súbehu vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne ich vytýčenie,  

- správcovi vodných tokov žiadame predložiť najneskôr pri preberacom konaní 

ukončenej stavby výkresy skutočného vyhotovenia aj s vyznačením potrubia vodovodu 

na pobrežných pozemkoch vodného toku Gemerčecký potok v požadovanom rozsahu 

odborné spôsobilou osobou (rez, pôdorys, pozdĺžny a priečny profil uložených 

chráničiek, situácia), 

- ako správca výstavbou dotknutého vodného toku si vyhradzujeme právo 

kontroly staveniska. Začatie a ukončenie stavby, ako aj realizáciu prác žiadame oznámiť 

zástupcovi SVP, š.p., Povodie Hornádu, Správa povodia Slanej, Rimavská Sobota - p. 

Rapčan — 0903 544 752,  

- kaly zachytené v kalníkoch by nemali byť vypúšťané priamo do vodného toku, 

príp. do okolitého terénu, ale mali by byť likvidované (odsedimentovaný podiel) ako 

odpad v súlade s požiadavkami platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, 

práce pri odkaľovaní je potrebné vykonávať takým spôsobom, aby nebola druhotne 

ohrozená kvalita povrchových vôd a okolitého terénu. Vypúšťaním odsedimentovaných 

vôd nesmie dôjsť k zatápaniu ani podmáčaniu dotknutých a okolitých pozemkov,  

- vlastník/prevádzkovateľ vodovodu nie je zbavený prípadnej zodpovednosti 

vyplývajúcej z ustanovení §4l a §42 Zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení 

neskorších predpisov, a tiež povinnosti prípadnej náhrady škôd vzniknutých na cudzom 

majetku. Jedným zo znakov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd je aj zmena farby 

vody,  

- pravidelnú kontrolu, údržbu a čistenie vodovodu je potrebné vykonávať podľa 

schváleného prevádzkového poriadku vodnej stavby zahrňajúceho okrem iného aj 

konkrétny popis činností a určenie časových intervalov pre ich vykonávanie ako aj 

postup pre prípad havarijnej situácie. Každé odkaľovanie je potrené zaznamenávať v 

prevádzkovom denníku (zaznamenať dátum aj čas odkal'ovania),  

- likvidáciu odpadov vznikajúcich prevádzkovaním vodovodu je potrebné 

zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. 
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Prípadné kaly z čistenia vodovodného potrubia nie je prípustné odvádzať voľne na 

terén, ani do povrchových vôd. 

Z predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že počas stavebných prác, 

resp. pri zakladaní stavby je predpoklad čerpania podzemných vôd pri zakladaní stavby, 

nakoľko je predpoklad ich vysokej hladiny. Takéto nakladanie s vodami podlieha 

vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. g) vodného 

zákona. V jeho podmienkach je potrebné uviesť o.i. aj nasledovné:   

- miesto vypúšťania je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k narušovaniu 

brehu vodného toku, brehovej a pobrežnej vegetácie, 

- v prípade, že by došlo k porušenia brehu vodného toku pri čerpaní/vypúšťaní je 

potrebné ho uviesť v čo najkratšom možnom čase do pôvodného stavu,  

- termín začatia a ukončenia čerpania podzemných vôd do vodného toku 

Gemerčecký potok je potrebné oznámiť na vodohospodársky dispečing SVP, š.p., 

Povodie Hornádu, Správa povodia Slanej, Rimavská Sobota a zároveň je potrebné k 

zahájeniu a k ukončeniu prác súvisiacich s čerpaním/vypúšťaním podzemných vôd 

prizvať zástupcu Správy povodia Slanej, Rimavská Sobota. 

* Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská bystrica – záväzné 

stanovisko č. 7284/2022-127000.121030 z 03.08.2022. Za dodržania uvedených 

podmienok s predloženou dokumentáciou pre účely územného konania z koncepčného 

hľadiska a z hľadiska pripravovaných a realizovaných investícií v investorstve našej 

spoločnosti súhlasíme a vydávame nasledovné záväzné stanovisko: 

- V bode napojenia na skupinový vodovod Rimavská Sobota - Jesenské, PVC DN 

225, v našom vlastníctve vybudovať vodomernú šachtu s osadeným uzáverom a 

fakturačným meradlom. Šachta bude slúžiť ako jednoznačný bod oddelenia majetku 

vodovodu v našom vlastníctve a majetku vo vlastníctve obce Rimavské Janovce, 

- Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude vypracovaná v súlade so 

Zákonom 442/2002 Z. z. účinného od 01.01.2022 - vlastníctvo, ochranné pásma, atď 

- Projektová dokumentácia stavby, ktorá bude predkladaná k stavebnému konaniu 

musi byť odsúhlasená Vlastníkom verejného vodovodu (StVS, a.s.) aj 

Prevádzkovateľom verejného vodovodu (StVPS, a.s.) 

- Napojenie rozšírenia verejného vodovodu na prívodné potrubie skupinového 

vodovodu Rimavska Sobota - Jesenské PVC DN 225, ktorý je vo vlastníctve našej 

spoločnosti musí byť bezpodmienečne realizované v úzkej koordinácii a pod dohľadom 

Prevádzkovateľa - Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., závod 

04 Rimavská Sobota 

- Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými vedeniami je nutné rešpektovať 

STN 73 6005 

- Najneskôr k termínu vydania stavebného povolenia na uvedenú stavbu mať 

uzatvorenú zmluvu medzi obcou Rimavské Janovce a našou spoločnosťou, ktorá bude 

upravovať vzájomné práva a povinnosti vlastníkov verejných vodovodov prevádzkovo 

súvisiacich celkov alebo ich častí, podľa odstavca 5), § 15 Zákona 442/2002 Z.z. o 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Prípravu zmluvy bude zabezpečovať 

odbor právnych služieb a obstarávania našej spoločnosti, Mgr. Ján Jobbágy, tel. 

048/4327205. - 6.  

* Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica – 
Vyjadrenie č. /04/2022 z 05.09.2022. Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia 

s nasledovnými pripomienkami, ktoré požadujeme zapracovať do ďalšieho stupňa PD, 

ktorú požadujeme predložiť StVPS na vyjadrenie: 
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- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác mimo súvisle zastavaného 

územia obce alebo územia určeného na zastavanie žiadame dodržať pásmo ochrany v 

zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. 

- Ak ide o stavbu vodovodného, resp. kanalizačného, potrubia, ktorá bude 

umiestnená v súvisle zastavanom území obce, alebo území určenom na zastavanie, 

požadujeme, aby stavebník podal na okresný úrad návrh na vymedzenie pásma ochrany, 

najviac však vo vzdialenosti podľa predchádzajúceho odseku, najneskôr do začatia 

kolaudačného konania. 

- Ak bude stavba umiestnená v súvisle zastavanom území obce alebo území 

určenom na zastavanie, požadujeme dodržať pásmo ochrany jestvujúceho verejného 

vodovodu, resp. verejnej kanalizácie, ak bolo vymedzené rozhodnutím príslušného 

orgánu štátnej správy. Rozsah pásma ochrany uviesť podľa tohto rozhodnutia — 

predmetné rozhodnutie vo vyjadrení citovať. 

- Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných 

komunikácií, sa nevymedzuje. 

- V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásma 

- V pásme ochrany verejného vodovodu postupovať podľa zákona 442/2002 Z.z. 

- Pri križovaní a súbeho vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami 

rešpektovať STN 73 6005  

- V bode napojenia na skupinový vodovod Rimavská Sobota – Jesenské, PVC DN 

225 vo vlastníctve StVS, a.s. a v prevádzke StVPS, a.s. žiadame vybudovať vodomernú 

šachtu a osadeným uzáverom a fakturačným meradlom. 

- Požadujeme v rámci územného konania predložiť písomné vyjadrenie investora 

o budúcom prevádzkovateľovi stavby. Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní 

stavby musí byť uzatvorená pred vydaním stavebného povolenia na stavbu. 

* Stredoslovenská distribučná, a.s. – Vyjadrenie k existencii energetických zariadení 

č. 4600065685 z 08.07.2022: 

- V predmetnej lokalite katastra Rimavské Janovce sa nachádzajú nadzemné 

vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné 

body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.  

-  Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo 

v zmysle zákoba 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN 

( VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, VN zemné 

káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m), pričom pri NN 

vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 m od 

krajného vodiča na každú stranu. Pri realizácií výkopových prác žiadame neporušiť 

celistvosť uzemňovacej sústavy. 

- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení 

potrebné fyzicky ich vytýčiť. 

- Pri manipulácií mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, 

ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné 

dodržať všetky legislatívne opatrenia týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany 

energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. 

  

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

Oznámenie o začatí územného konania stavby bol vyvesený 15 dní na úradnej tabuli 

obcí – Jesenské a Rimavské Janovce a neboli  vznesené žiadne pripomienky.   
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Správny poplatok : bez poplatku    

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších 

predpisov pri líniových stavbách tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí 

však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby 

umiestnenej týmto rozhodnutím alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia 

podľa stavebného zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený 

účel. Podľa § 40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre 

právnych zástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.     

 

O d ô  v o d n e n i e :    

 

Navrhovateľ - Obec Rimavské Janovce podal dňa 08.12.2022 návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu Rimavské 

Janovce, časť Dolný Močiar“ na pozemkoch parc. č.: C KN 7192 a C KN 7199, 

v katastrálnom území Rimavské Janovce. Začatie územného konania bolo oznámené 

verejnou vyhláškou účastníkom konania v súlade s § 3 ods.2 vyhl. MŽP SR č.453/2000 

Z.z. a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva 

 

k pozemkom alebo stavbám mohli byť vydaným územným rozhodnutím priamo 

dotknuté.  

 

Obec Jesenské ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská 

uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdila námietky a vyjadrenia 

účastníkov konania. 

 

Obec Jesenské ako príslušný stavebný úrad posúdila návrh na umiestnenie stavby podľa 

§ 37 stavebného zákona a zistila, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti 

o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie 

neohrozuje. Umiestnenie stavby je v súlade územným plánom obce. 

 

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 

správy a organizácií. Obec Jesenské ako príslušný správny orgán oznámil podľa § 36  

stavebného zákona dňa 10.01.2023 začatie územného konania verejnou vyhláškou   

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy /ktorých 

zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu – v súlade s § 3 

ods.2 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z./ a ostatným neznámym organizáciám alebo 

občanom, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť 

vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté.  

 

Stanoviská  účastníkov konania, dotknutých  orgánov štátnej  správy a zainteresovaných  

organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.    

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20230101.html#paragraf-71.odsek-1
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Stavebný  úrad posúdil  návrh na  umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného  zákona   a  

zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., 

že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie 

vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhlášky    

č.453/2000 Z.z.                             

 

P o u č e n i e :    
Podľa § 54 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto  rozhodnutiu  sa  možno  

odvolať. Odvolanie sa podáva na Obecnom úrade v obci Jesenské v lehote do 15 dní  

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.                                             

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                              Mgr. Gabriel Mihályi PhD 

                                                                                                           starosta obce     

 

 

 

Doručuje sa : 

1. Obec Rimavské Janovce, 980 01 Rimavské Janovce 301 

2. Ing. Martin Magic, Škultétyho 1985/10, 979 01 Rimavská Sobota 

3. Obec Jesenské / na založenie do spisu / 

4. Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený 

vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu -  v súlade s § 3 ods.2 vyhl. MŽP SR 

č.453/2000 Z.z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých 

vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaním územným 

rozhodnutím priamo dotknuté. 

  

Toto  rozhodnutie má  povahu verejnej  vyhlášky podľa  § 42 ods.2 stavebného zákona 

a musí byť vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí Jesenské a Rimavské 

Janovce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia. Po zvesení 

rozhodnutie doručiť na Obecný úrad Jesenské.     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

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

 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby                          Pečiatka a podpis oprávnenej osoby  

 


