OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40,050 01 Revúca
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Vec
Vodná stavba „Jelšava - Vodozádržné opatrenia na Železničnej ulici a ulici Pri štadióne“
v katastrálnom území Jelšava, osobitné užívanie vôd
- oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadení ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisťovaním podľa § 73 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov a 61 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, verejná
vyhláška
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 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, podľa § 61 písm. a) a písm. c) zákona
NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“), podľa § 61 stavebného zákona, § 73 vodného zákona, § 18 ods. 3 a § 21
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
oznamuje začatie vodoprávneho konania účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom,
súčasne
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
11. marca 2019 o 9,00 hod.
za účelom prejednania žiadosti stavebníka - Mesto Jelšava, Nám. republiky 499/11, 049 16
Jelšava, IČO: 00328341 (ďalej len „stavebník“) vo veci:
1. Vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (§ 26 vodného zákona, § 66 stavebného
zákona) „Jelšava - Vodozádržné opatrenia na Železničnej ulici a ulici Pri štadióne“
v katastrálnom území Jelšava (ďalej len „vodná stavby“). Vodná stavba bude uskutočnená
na pozemkoch - parcelách registra “C“ pare. č. 554/1,555/1, 2127, 2078 (KN-E pare. č.
2475), 2129/1 (KN-E pare. č.2489/1) v katastrálnom území Jelšava.
2. Vydania povolenia na osobitné užívanie vôd [§ 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona] vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd cez
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vsakovací systém (cez vsakovací systém č. 1 a vsakovací systém č.2 - tieto vsakovacie
systémy budú poprepájané perforovaným potrubím, ktoré svojou konštrukciou bude plniť aj
funkciu vsaku).
Popis vodnej stavby:
Členenie stavby na stavebné objekty: SO-Ol Príprava územia, SO-02 Záchytný kanál km
0,000.00-0,148.80 dĺžky 148,8 m, SO-03 Systém vsakovacích podzemných nádrží. Účelom
vodnej stavby je zachytenie vnútorných vôd zo zrážok v časti mesta Jelšava nad Železničnou
ulicou a ulicou Pri štadióne záchytným otvoreným kanálom (jestvujúci záchytný kanál) vedeným
popri št. ceste č. 11/526. Rekonštrukcia záchytného kanála (betónové tvárnice) bude pozostávať
z úpravy nivelety a prietokových pomerov kanála. Súčasťou záchytného kanála je aj rúrový
priepust pod štátnou cestou 11/526. Predmetný kanál bude zaústený do systému podzemných
vsakovacích nádrží umiestnených pod terénom na nádvorí pred bytovým domom, plocha pred
garážami (však č. 1 - veľkosť vsakovacej plochy 549,4m2, KN-C pare. č. 555/1, 554/1 v k. ú.
Jelšava) a v zelenom páse na Železničnej ulici medzi chodníkom a komunikáciou č. III/2826
(však č. 2 - veľkosť vsakovacej
plochy 46,1 m2, KN-C pare. č. 2078 v k. ú. Jelšava).
Vsakovacie podzemné nádrže - podzemné zostavy z plastových akumulačných blokov budú
vzájomne prepojené potrubím, ktoré svojou konštrukciou bude plniť aj funkciu vsaku. Začiatok
úpravy záchytného kanála t. j. km 0,000.00 bude v mieste zaústenia do jestvujúceho ŽB
priepustu na križovatke Železničnej ulice a Teplickej cesty. Koniec záchytného kanála bude pod
jestvujúcim priepustom na križovatke ulíc Pri štadióne a Teplická cesta. Záchytný kanál je
vedený v trase existujúcej odvodňovacej priekopy popri ceste č. 11/526. Súčasný technický stav
priekopy je v nevyhovujúci a ani kapacitne nespĺňa návrhové parametre na množstvo zrážkových
vôd.
Dažďová voda je do vsakovacieho systému privádzaná zo záchytného kanála potrubím cez
šachtu vybavenú filtrom a priestorom na usadzovanie nečistôt. Vsakovanie prečistenej dažďovej
vody sa prevádza priamo na predmetnom území za pomoci vsakovacích blokov, vzájomne
pospájaných a obalených geotextíliou. Systém bude vybavený bezpečnostným prepadom
v šachte, z ktorej vody budú odvádzané do jestvujúcej miestnej odvodňovacej priekopy, vedenej
v zelenom páse na Železničnej ulici a následne do verejnej kanalizácie (pri vyšších prietokoch je
voda z retenčného objektu regulované odvádzaná cez bezpečnostný prepad v šachte do
odvádzacieho potrubia). Vsakovacie nádrže budú mať odvetranie systému cez odvetrávaciu
šachtu, cez inšpekčnú šachtu, vetraciu rúru na terén alebo odvetranie cez nátokovú šachtu.
Stretnutie účastníkov konania bude v Jelšave v
Jelšava, Nám. republiky 499,049 16 Jelšava.

budove

Mestského

úradu

Dňom podania žiadosti stavebníka na tunajšom úrade bolo začaté vodoprávne konanie
v predmetnej veci. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom úrade a
pri ústnom jednaní.
Upozorňujeme účastníkov konania, obec a dotknuté orgány, že svoje námietky a
pripomienky v predmetnej veci môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne
neprihliadne.
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi Svoje stanovisko v predmetnej
veci, má sa za to, že s vydaním povolenia na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby a vydaním
povolenia na osobitné užívanie vôd z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá
zastupovať.
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Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou - má povahu verejnej
vyhlášky v zmysle stavebného zákona, vodného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli Mesta Jelšava a na úradnej tabuli tunajšieho úradu. Zároveň tunajší úrad
zverejní verejnú vyhlášku aj na svojom webovom sídle.
Žiadame Mestský úrad v Jelšave, aby oznámenie vyvesil na stanovenú dobu na úradnej
tabuli. Po zvesení žiadame oznámenie vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa:

Oh. OH. I júi 9

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby :

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Doručuje sa do vlastných rúk:
1. Mesto Jelšava - primátor, Nám. republiky 499, 049 16 Jelšava - 2x oznámenie (1 x za účelom
zverejnenia verejnou vyhláškou),
2. Mesto Revúca - primátor, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca,
3. Enviroline s.r.o., Františkánska 5, Ing. Ladislav Hnidiak, 040 01 Košice,
4. TERRA-GEO, s.r.o., Klimkovičova 30, mestská časť Sídlisko KVP , 040 11 Košice,
5. Banskobystrický samosprávny kraj. Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,
6. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská
Bystrica,
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska
cesta 69, 974 98 Banská Bystrica,
8. Jaroslav Hrivnák, Železničná 237, 049 16 Jelšava,
9. Lídia Hrivnáková, Železničná 237, 049 16 Jelšava,
10. Tomáš Pašiak, Armádna 704, 049 16 Jelšava,
11. Ing. Marcel Jánošík, Armádna 278, 049 16 Jelšava,
12. Mgr. Gabriela Jánošíková, Armádna 278, 049 16 Jelšava,
13. Ladislav Jacho, Železničná 237, 049 16 Jelšava,
14. MUDr. Zdenka Jachová, Železničná 237,049 16 Jelšava,
15. Ivan Pašiak, Železničná 246, 049 16 Jelšava,
16. Iveta Pašiaková, Železničná 246, 049 16 Jelšava,
17. Ondrej Kováč, Železničná 237, 049 16 Jelšava,
18. Eleonóra Kováčová, Železničná 237, 049 16 Jelšava,
19. Agneša Molnárová, Rakovnica 185, 049 31 Rakovnica,
20. Róbert Csatári, Železničná 234, 049 16 Jelšava,
21. Ján Hlodák, Železničná 237, 049 16 Jelšava,
22. Mária Atlasová, Štefánikova 293, 049 16 Jelšava,
23. Martin Šprencel, Jarná 112, 059 92 Huncovce,
24. Marián Balag, Tomášikova 387, 049 16 Jelšava,
25. Ondrej Ondrík, Železničná 237, 049 16 Jelšava,
26. Zuzana Ondríková, Železničná 237, 049 16 Jelšava,
27. Štefan Jánoš, 9.mája 330, 049 16 Jelšava,
28. Filip Hrivnák, Železničná 237, 049 16 Jelšava,
29. Jana Hlodáková, Železničná 237, 049 16 Jelšava,
30 .Erika Benčurová, Jesenského 356/3, 049 16 Jelšava.3
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Doručuje sa:
1. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ,
Komenského 39/A, 040 01 Košice,
2. SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
3. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
4. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31,042 91 Košice,
5. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice,
6. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves,
7. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota,
8. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Revúcej, odbor poriadkovej a dopravnej polície.
Okresný dopravný inšpektorát v Revúcej, Remeselnícka 300/2, 05001 Revúca,
9. Okresný úrad Revúca, odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca,
10. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca,
Komenského 40, 050 01 Revúca,
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Revúca, ul. Okružná 3,
050 01 Revúca,
12. Slovenský hydrometeorologický ústav. Regionálne stredisko Banská Bystrica, Zelená 5,
975 90 Banská Bystríc
13. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Námestie Republiky 26,
984 01 Lučenec,
14. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
15. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40,
050 01 Revúca-OH, ŠSOPaK.
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