OKRESNÝ ÚRAD DETVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
J. G. Tajovského 1462 9

962 12 Detva
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

29. 06. 2020

OU-DT-OSZP-2020/000457-014
Vybavuje

ROZHODNUTIE
OSOBITNÉ UŽÍVANIE VÔD / OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA / VODOPRÁVNE POVOLENIE
Popis konania / Účastníci konania
Stavebník INVE-RE-DE s.r.o., Jégého 8, 821 08 Bratislava, IČO 52494314, v zastúpení Máriou Tučekovou, V. H.
Kalinka 324, 962 25 Vígľašská Huta Kalinka, (ďalej len „stavebník“), požiadal dňa 15.04.2020 o povolenie vodnej
stavby „Vígľašská Huta – Kalinka, lokalita Nad Ľubicou, inžinierske siete“, na pozemkoch parciel KN- C č. 561/2,
560/2, 560/17, 560/6, 560/16, 560/4, v katastrálnom území Vígľašská Huta Kalinka, 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).
Doručuje sa:
1. Mária Tučeková, V. H. Kalinka 95, 962 25 Vígľašská Huta Kalinka
2. Ing. Arpád Lörincz, Hornodvorská 33, 900 25, Chorvátsky Grob
3. Obec Vígľašská Huta Kalinka, starosta obce
4. INGPAK - H&K, s.r.o., Ing. Stanislav Hlavatý, Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica- projektant vodnej stavby
5. susedné nehnuteľnosti – doručenie verejnou vyhláškou
Dotknuté orgány:
6. Obec Vígľašská Huta Kalinka, spoločný stavebný úrad
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
8. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Nádvorná 12, 960 01 Zvolen
11. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH
12. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 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 špeciálny stavebný úrad vo
veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vodný zákon“), na základe žiadosti a vykonaného vodoprávneho konania podľa § 73 vodného zákona a § 46 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),stavebníkovi:
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INVE-RE-DE s.r.o., Jégého 8, 821 08 Bratislava, IČO 52494314
I.
podľa § 21 ods.1 písm. b) 1. vodného zákona
POVOĽUJE OSOBITNÉ UŽÍVANIE VÔD
t.j. odber podzemnej vody z hĺbkového vrtu HVK-1, ktorý je súčasťou vodnej stavby „Vígľašská Huta – Kalinka,
lokalita Nad Ľubicou, inžinierske siete“ za účelom zabezpečenia dostatočného množstva pitnej vody pre plánovanú
výstavbu 11 rodinných domov.
PODMIENKY POVOLENIA:
1. Odber podzemných vôd sa bude uskutočňovať na pozemku parcely KN- C č. 561/2, v katastrálnom území
Vígľašská Huta Kalinka, číslo útvaru podzemných vôd SK20020 FP.
2. Povolený odber:
Označenie vrtu: HVK-1
Povolené množstvá odoberaných vôd:
Qd= 39 obyvateľov =5,85 m3/deň= 0,067 l/s
Qmax.= 0,135 l/s= 11,70 m3/deň
Qh. = 0,90 l/s
Qroč.= 2 500 m3/rok
Na základe Záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu, ktorú vypracoval RNDr. Marian Klúz, s dátumom
vyhotovenia júl 2019, je maximálne povolené zníženie (Smax=2,5 m), za týchto podmienok sa bude hladina
pohybovať v hĺbke h= 32,98 m, t.j. na úrovni dynamickej hladiny 594,02 m.n.m.
3. O odbere podzemných vôd je stavebník povinný viesť evidenciu so sledovaním odberu podzemných vôd ku koncu
mesiaca. Podľa § 6 ods. 5 vodného zákona je stavebník povinný oznamovať údaje o týchto odberoch raz ročne
poverenej osobe (SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava), ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných
vodných tokov.
4. Stavebník je povinný umožniť správcovi vodohospodársky významných vodných tokov prístup k vodomernému
zariadeniu za účelom vykonania kontroly odobraného množstva podzemných vôd.
5. Zabezpečiť meranie množstva odobratej vody overeným ciachovaným vodomerom.
6. Odobraté množstvo podzemnej vody odrátavať z vodomeru raz mesačne a zaznamenávať ho v prevádzkovom
denníku. Zároveň viesť záznamy o všetkých technických manipuláciách na zdroji vody a vodomere.
7. Meracie zariadenie musí vyhovovať príslušným predpisom na úseku metrológie podľa zákona č. 157/2018 Z.z.
o metrológii v znení neskorších predpisov.
8. Zabezpečiť, aby odoberaná podzemná voda pre uvažovaný účel spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti a
limity ukazovateľov kvality podľa platných predpisov.
9. Povolenie na odber podzemnej vody podľa § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona platí 10 rokov, t.j. na dobu do
30.06.2030.
10. V dostatočnom predstihu pred vypršaním platnosti tohto povolenia na odber podzemnej vody požiadať o vydanie
nového povolenia, resp. o predĺženie jeho platnosti, ak sa nezmenia podmienky za ktorých bolo vydané.
11. Za odber podzemnej vody je povinnosť platiť poplatky v zmysle § 79 ods. 2 vodného zákona. Danú povinnosť
má len ten, kto odoberá podzemné vody z jedného odberného miesta v množstve nad 15 000 m3 za kalendárny rok
alebo nad 1 250 m3 za mesiac; za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve
nad 50 000 m3 ročne.
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12. Povolenie na odber podzemnej vody nezaručuje odber vody v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite (§
21 ods. 6 vodného zákona).
13. V prípade, že dôjde k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým je spojené povolenie na osobitné
užívanie vôd ďalší nadobúdatelia sú povinní podľa § 22 ods. 1 vodného zákona toto oznámiť orgánu štátnej vodnej
správy do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.
II.
podľa § 32 ods. 1 vodného zákona
URČUJE OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA
vodného zdroja s názvom vrt HVK - 1, na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti na základe posudku
orgánu na ochranu zdravia a odborného hydrogeologického posudku nasledovne:
Technické opatrenia na zabezpečenie ochrany OP I. stupňa:
1. Ochranné pásmo (ďalej len ,,OP“) I. stupňa vodného zdroja s názvom ,,HVK -1“, na pozemku parcely KN- C
č. 561/2, v katastrálnom území Vígľašská Huta Kalinka. S rozmermi 10x10 m, je oplotené oceľovým pletivom
výšky 2000 mm. Celková dĺžka je 40 m. Súčasťou oplotenia je aj typová vstupná bránka. V OP sa nenachádzajú
komunikácie, spevnené plochy ani žiadne stavby okrem vrtu HVK-1.
2. OP I. stupňa udržiavať oplotené, vstup do OP mať zabezpečený uzamykateľnou bráničkou. Objekt vybaviť
príslušnými tabuľkami - ,,Vodný zdroj OP I. stupňa. Nepovoleným osobám vstup zakázaný. Prevádzkovateľ: názov
firmy, sídlo.“
3. Plochy udržiavať odlesnené, zarovnané, trávny porast pravidelne kosiť, pokosenú trávu a napadané lístie z OP
podľa potreby odstraňovať.
4. Plochy OP chrániť pred zaplavovaním povrchovými vodami. Vyrovnať a vysypať terén tak, aby zrážková voda
mala voľný odtok smerom od odberného zariadenia.
5. V OP vykonávať len tie práce, ktoré budú slúžiť pre potreby prevádzky a údržby vodárenského zdroja.
6. Na území OP sa zakazuje vykonávať zemné práce, používať trhaviny a toxické látky, pásť zvieratá a akokoľvek
znečisťovať územie.
7. Rekonštrukčné práce na zdroji vykonávať za účasti hydrogeológa.
Technické opatrenia na zabezpečenie ochrany zdroja:
1. Hranice OP vyznačiť v teréne na viditeľných miestach.
2. V prípade chovu hospodárskych zvierat hnojiská a ustajnenia musia byť vodotesné. Hnojivo po vyzretí môže byť
v primeranom množstve použité na prihnojenie pôdy aj v OP I. stupňa.
3. Vegetačný kryt udržiavať ručne alebo pomocou mechanizmov na elektrický pohon.
4. Akúkoľvek navrhovanú činnosť v území OP vykonávať na základe osobitného geologického posúdenia, ktorý
bude predložený s projektovou dokumentáciou prevádzkovateľovi zdroja a vodohospodárskemu orgánu s tým že:
parkovanie vozidiel v OP, ich údržba a manipulácia s ropnými produktmi je možná len na roponepriepustných
plochách, na prípadných pozemných komunikáciách v OP je zákaz prevážať nebezpečný materiál, ktorý môže
spôsobiť znečistenie podzemných vôd, na území OP nie je možné budovať skládky mestských a priemyselných
odpadov, fekálií, kalov a odpadových vôd s obsahom rádioaktívnych látok a toxických zložiek.
5. V zimných mesiacoch na spojazdnenie komunikácie je zákaz používať chemický posyp.
6. Každú udalosť, ktorá by mohla ohroziť vodný zdroj je nutné nahlásiť prevádzkovateľovi zdroja a
vodohospodárskemu orgánu.
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III.
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a v súlade s § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
POVOĽUJE USKUTOČNENIE
vodnej stavby „Vígľašská Huta – Kalinka, lokalita Nad Ľubicou, inžinierske siete“, na pozemkoch parciel KN- C č.
561/2, 560/2, 560/17, 560/6, 560/16, 560/4, v katastrálnom území Vígľašská Huta Kalinka.
Obec Vígľašská Huta Kalinka, ako príslušný stavebný úrad, vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „Vígľašská
Huta – Kalinka, Lokalita Nad Ľubicou – inžinierske siete, SO -01 Vodný zdroj, SO – 02 Vodojem, SO – 03 Vodovod,
SP – 04 NN rozvody“, podľa § 39 a §39a stavebného zákona pod č. S2018/00192-rozh., zo dňa 05.11.2018,
právoplatné dňom 27.11.2018. Obec Vígľaš vydala k uskutočneniu stavby záväzné stanovisko, pod č. S2020/00189
– súhlas § 120 SZ, zo dňa 03.06.2020, ktorým sa overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.
Stavba sa povoľuje v rozsahu:
Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie stavebných objektov:
- SO 01 Vodný zdroj
- SO 02 Vodojem
- SO 03 Vodovod
- SO 04 Verejný rozvod NN
SO 01 Vodný zdroj:
Pre zásobovanie IBV sa vybuduje nový hĺbkový vrt HVK -1. Nad vrtom sa vybuduje plastová šachta kruhového
pôdorysu priemeru DN 1200 mm. Vo vrte bude osadené ponorné čerpadlo. Okolo vrtu sa vybuduje – ochranné písmo
I. stupňa. Oplotenie rozmerov 10x10 m. Z vrtu sa vybuduje výtlačné potrubie, ktoré sa zaústi do akumulačnej nádrže,
ktorá je súčasťou vodojemu. Do spoločnej ryhy s výtlačným potrubím sa uloží NN prípojka pre napojenie čerpadla do
vrtu a signalizačný kábel, ktorý bude zabezpečovať ovládanie čerpadla od hladiny vody vo vodojeme. Predpokladá
sa výdatnosť vrtu Qd = 0,60 l/s. Voda bude čerpaná z nového vodného zdroja do navrhovanej akumulačnej nádrže,
ktorá sa vybuduje na pozemku KN-C č. 560/2. Voda z vodojemu bude gravitačne dopravovaná do spotrebiska. Na
čerpanie vody z vrtu do vodojemu sa do vrtu osadí ponorné čerpadlo Wilo TWI 4.02-09-C3, so zabudovanou spätnou
klapkou. Výkon čerpadla bude nastavený na Qn =0,6 l/s.
SO 02 Vodojem:
Pre akumuláciu vody sa vybuduje na pozemku KN-C č. 560/2 podzemná ŽB nádrž s rozmermi 3500x3500 – objemu
15 m3. Do nádrže bude zaústené prívodné potrubie z vrtu DN 80. Pre vypustenie nádrže je v dne osadené výpustné
potrubie. V úrovni hladiny je osadený bezpečnostný prepad. Na odber vody je navrhnuté potrubie so sacím košom
DN 80. Výpustné potrubie sa vybuduje z PVC DN 160, dĺžky 9 m. Potrubie sa zaústi do vsakovacieho objektu
kruhového pôdorysu DN 1000 mm, hĺbky 3 m. Vsakovací objekt sa vyplní makadamom.
Vedľa akumulačnej nádrže na spoločnej základovej doske sa vybuduje podzemná suchá nádrž, v ktorej budú osadené
ovládacie armatúry potrubí. Šachta bude prekrytá prefabrikovanou stropnou doskou s otvorom 900/900mm. Zostup
do šachty bude po typovom oceľovom rebríku.
SO 03 Vodovod :
Pre zásobovanie vodou plánovaných domov sa vybuduje potrubie z HDPE rúr D110, PN 10.
Rad 1: HDPE rúr D110, PN 10, celk. dĺžky 289,42 m,
Rad 1-1: HDPE rúr D110, PN 10, celk. dĺžky 166,75 m, ukončené podzemným hydrantom H3.
SO 04 NN rozvody:
Objekt rieši vybudovanie elektrickej NN prípojky vrátane merania odberu el. energie. El. prípojka do vodojemu je
navrhnutá káblom AYKY-J 4x50 mm2, v celovej dĺžke 210 m. Uloženie kábla v zemi je v hĺbke 70 cm v plastovej
chráničke.
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ORGÁN ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY PODĽA § 26 ODS. 2 VODNÉHO ZÁKONA NA USKUTOČNENIE
VODNÝCH STAVIEB URČUJE TIETO ZÁVÄZNÉ PODMIENKY:
1. Vodnú stavbu uskutočniť na pozemkoch parciel KN- C č. 561/2, 560/2, 560/17, 560/6, 560/16, 560/4, v
katastrálnom území Vígľašská Huta Kalinka, podľa projektovej dokumentácie vodných stavieb, ktorú vypracoval
Ing. Stanislav Hlavatý (autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0499*A2), INGPAK H&K, s.r.o., s dátumom
vyhotovenia december 2019, pod č. zákazky 03-1617, overenej špeciálnym stavebným úradom vo vodoprávnom
konaní.
2. Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej
správy.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v lehote 15 dní po
skončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.
4. Pri realizácii stavby dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení a dbať
na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Stavbu ukončiť v termíne do 30.06.2023. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník
je povinný požiadať o jeho predĺženie.
6. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia
výstavby.
7. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov podzemných vedení inžinierskych sietí o vytýčenie ich polohy
a dodržať podmienky určené správcami týchto vedení. V ochranných pásmach inžinierskych sietí vykonávať zemné
práce ručne a podľa podmienok a dozoru správcov týchto sietí.
8. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri
vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b)
názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a meno stavebného dozoru, d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia
a ukončenia stavby.
9. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
11. Vozidlá a stroje pracujúce počas výstavby musia byť v bezchybnom technickom stave, dopĺňanie pohonných
hmôt a ich opravy zabezpečiť len na miestach na to určených, mimo staveniska a tak, aby sa látky škodiace vodám
nedostali do podzemných vôd a do povrchových vôd a nespôsobili ich znečistenie.
12. Po ukončení realizácie stavby, všetky stavbou dotknuté pozemky uviesť do pôvodného stavu.
13. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií:
• Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, pod č. 4300074568, zo dňa
30.01.2018:
- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nenachádzajú
- Pripojenie bude vyhotovené v zmysle platných noriem EN STN a platných zákonov. SSE-D zabezpečí v
zmysle platnej legislatívy prípravu ako aj samotnú realizáciu elektroenergetického zariadenia (rekonštrukcia NNS a
rozšírenie NNK) potrebného na napojenie objektu na elektrinu umiestneného na parcele číslo KN-C 560/5.
- Odovzdávacie miesto bude riešené z novovybudovanej distribučnej sústavy v danej lokalite po vypracovaní
projektovej dokumentácie zo strany SSE-D. Presné umiestnenie istiacej skrine potrebnej pre pripojenie
odberného miesta bude zrejmé po vypracovaní projektovej dokumentácie zo strany SSE-D. Vybudovanie nového
elektroenergetického zariadenia SSE-D je vedené pod akciou ZV- 10732 a pozostáva z nasledovných krokov;
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a) Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a uzatvorenie zmluvy o pripojení so žiadateľom o pripojenie
b) Uhradenie pripojovacieho poplatku zo strany odberateľa ( za úhradu pripojovacieho poplatku sa považuje
pripísanie pripojovacieho poplatku na účet SSE-D)
c) Príprava technického riešenia a zaradenie stavby do investičného plánu SSE-D pre vybudovanie nového
elektroenergetického zariadenia (nové vedenie, trafostanica a pod.)
d) Príprava projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a stavebné povolenie, prípadne oznámenie o drobnej
stavbe v závislostí od rozsahu technického riešenia
e) Realizácia - samotné budovanie elektroenergetického zariadenia SSE-D
f) Spustenie do prevádzky - preberacie konanie+kolaudačné rozhodnutie
Aktuálne sa uvedené žiadosti nachádzajú v stave riešenia: "Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia a uzatvorenie
zmluvy o pripojení".
- Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom
mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5,
pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby.
Pred rozvádzačom merania RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k
rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača
RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať. Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle
Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete v dokumente "Zásady merania PDS" na našej
internetovej stránke www.sse-d.sk.
- Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia SSE-D potrebného na pripojenie odberných miest je potrebné
predložiť do SSE-D na schválenie projektovú dokumentáciu (ďalej PD) NN prípojky, z dôvodu kontroly a
odsúhlasenia konkrétneho bodu pripojenia Vašich odberných miest k novej distribučnej sústave SSE-D. Bez
odsúhlasenia PD NN prípojky zo strany SSE-D nebude možné pripojenie na odber elektriny.
- Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady,
pričom je povinný rešpektovať "Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do
distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D, a.s.)“ zverejnené na
www.sse-d.sk.
- Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pre vyššie uvedené žiadosti
pripojovacie zmluvy s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktoré posielame spolu s týmto vyjadrením.
- Po vybudovaní elektroenergetického zariadenia SSE-D, po splnení všetkých podmienok tohto vyjadrenia a
vybudovaní a označení elektrického prívodu vrátane RE v súlade s " Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu
stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia,
a.s. (ďalej SSE-D)" je potrebné predložiť do SSE-D pre každé odberné miesto samostatne: „Čestné prehlásenie
žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D" (ďalej
„Čestné prehlásenie"), ktoré je zverejnené na stránkach www.sse-d.sk a ku ktorému bude zo strany SSE-D zaslané
písomné potvrdenie o jeho prijatí.
Každé vybudované energetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a
odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávaného miesta po
elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej
skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39
ods. 9 Zákona o energetike.
- SSE-D upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesta priznať distribučnú sadzbu pre
elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daných odberných miest plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie
stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSE-D k takémuto charakteru využívania
odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažucich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené
predošlým vyjadrením SSE-D, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.
- Po predložení a odsúhlasení dokladov uvedených v bode 9. bude potrebné uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke
elektriny s Vami vybratým dodávateľom elektriny, ktorý následne požiada SSE- D o montáž elektromera pre Vaše
odberné miesta. Bez uzatvorenia tejto Zmluvy nie je možné zahájiť dodávku elektriny.
- V prípade, že bude žiadateľ o pripojenie predávať vytvorené odberné miesta tretej strane (či už fyzickej alebo
právnickej osobe), je povinný jej predložiť Zmluvu o pripojení a všetky vyjadrenia SSE-D viažuce sa na dané
predávané odberné miesto, ktoré tvoria súčasť tejto Zmluvy o pripojení a oboznámiť ju s ich obsahom. SSE-D
upozorňuje, že pripojenie každého odberného miesta bude realizované len v prípade splnenia všetkých podmienok
pripojenia definovaných zo strany SSE-D viažucich sa na dané odberné miesto.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene
údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
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• Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko
č. OU-DT-OSZP-2020/000552/JAG, zo dňa 29.06.2020:
- v prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany, postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a
krajiny a požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o vydanie súhlasu na ich výrub.
- pri výstavbe nepoškodiť okolité časti chráneného travinno-bylinného biotopu (mimo priameho záberu na stavebné
objekty)
- pri realizácii prác na kladenie vodovodu a prípojky NN v časti parcely KN-C 560/2 poškodenie trávneho
porastu minimalizovať a po ukončení prác uviesť plochu do pôvodného stavu – plochu nechať na prirodzené
samozatrávnenie z okolitých trávnych porastov (nepoužiť na zatrávňovanie komerčne používané trávne zmesi) – pri
líniovej stavbe takéhoto rozsahu dôjde k prirodzenej rekultivácii plochy
- z dôvodu rozrušenia pôdneho krytu pri výkopových prácach upozorňujeme na aktuálnu problematiku šírenia
inváznych druhov rastlín - § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny (zákaz šírenia inváznych druhov rastlín a povinnosť
ich odstraňovať),
- výruby vykonať v mimohniezdnom období (od 01.09 do 30.03.).
• Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, stanovisko č. OUDT-OSZP-2020/000640/ROJ, zo dňa 17.06.2020:
- v prípade vzniku odpadov počas výstavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch ( č. 79/2015 Z. z.), s
ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem, ich
dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu
ho oprávňujúce,
- podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri vykonávaní stavebných
prác pre právnické osoby resp. fyzické osoby - podnikateľa je ten, pre koho sa tieto práce v konečnom štádiu
vykonávajú, pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona;
- v prípade skladovania výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a
iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy je pôvodca odpadu povinný
požiadať okresný úrad v sídle kraja o udelenie súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy;
- v prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva
podľa § 6 zákona o odpadoch t.j. zabezpečiť ich a) predchádzaniu vzniku odpadu, b) prípravu na opätovné použitie,
c) recykláciu, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie;
- zneškodniť vzniknutý odpad na zariadeniach na to určených len v prípade, že ho nebude možné nijakým spôsobom
zhodnotiť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom,
- ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom
konaní ( k žiadosti priložiť kópiu stavebného povolenia, doklad ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi
napr. faktúra, vážny lístok ..., spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s
ustanoveniami zákona o odpadoch).
• Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen, stanovisko č. OU-ZVPLO1-2020/009104-002, zo dňa 29.05.2020:
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby
realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín.
- Nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním
stavby.
- Zahájenie prác oznámiť včas vlastníkom /užívateľom/ poľnohospodárskej pôdy.
- Po ukončení stavby uviesť stavenisko do pôvodného stavu.
Majetkoprávne vzťahy:
Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parciel:
- KN- C č. 561/2 (LV č. 1632) - v katastrálnom území Vígľašská Huta Kalinka, vo vlastníctve stavebníka
- KN-C č. 560/2 (LV č. 1185) - v katastrálnom území Vígľašská Huta Kalinka, zmluva o prevode práv a povinností
a zmluva o kúpe vrátane rozostavaných stavieb
- KN-C č. 560/17, 560/6, 560/16, 560/4 (LV 1660) - v katastrálnom území Vígľašská Huta Kalinka, vo vlastníctve
stavebníka
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Všeobecné ustanovenia:
1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným
rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Prerokovať s tunajším úradom vopred, resp. najneskôr pred kolaudáciou akékoľvek zmeny, ktoré sa vyskytnú pred
začatím stavebných prác, alebo počas realizácie stavby a budú mať vplyv na spôsob odvádzania vôd a jeho technické
riešenie (druhy, množstvá a kvalitu vypúšťaných vôd, zmena technológie čistenia, zmena trasy kanalizácie a pod.).
4. Po dokončení vodnej stavby, stavebník podá na príslušný orgán štátnej vodnej správy, návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, ku ktorému doloží doklady v súlade s § 17 a §
18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení
neskorších predpisov.
Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
Odôvodnenie
Stavebník INVE-RE-DE s.r.o., Jégého 8, 821 08 Bratislava, IČO 52494314, v zastúpení Máriou Tučekovou, V. H.
Kalinka 324, 962 25 Vígľašská Huta Kalinka, (ďalej len „stavebník“), požiadal dňa 15.04.2020 o povolenie vodnej
stavby „Vígľašská Huta – Kalinka, lokalita Nad Ľubicou, inžinierske siete“, na pozemkoch parciel KN- C č. 561/2,
560/2, 560/17, 560/6, 560/16, 560/4, v katastrálnom území Vígľašská Huta Kalinka, 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).
Podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona, stavebník požiadal aj o povolenie na osobitné užívanie vôd, t.j.
povolenie na odber podzemných vôd z vrtu na pozemku parcely KN- C č. 561/2, v k. ú. V. H. Kalinka. Uvedeným
dňom, 15.04.2020 bolo začaté vodoprávne konanie.
Stavebník požiadal aj o vyhlásenie I. stupňa ochranného pásma vodárenského zdroja HVK-1, na pozemku parcely
KN –C č. 561/2, v katastrálnom území V.H. Kalinka podľa § 32 ods. 1 vodného zákona.
Obec Vígľašská Huta Kalinka, ako príslušný stavebný úrad, vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „Vígľašská
Huta – Kalinka, Lokalita Nad Ľubicou – inžinierske siete, SO -01 Vodný zdroj, SO – 02 Vodojem, SO – 03 Vodovod,
SP – 04 NN rozvody“, podľa § 39 a §39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), č. S2018/00192-rozh., zo dňa 05.11.2018, právoplatné
dňom 27.11.2018.
Obec Vígľaš, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu povolenia
na zriadenie vodnej stavby, pod č. S2020/00189 – súhlas § 120 SZ, zo dňa 03.06.2020.
Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Stanislav Hlavatý (autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0499*A2),
INGPAK H&K, s.r.o., s dátumom vyhotovenia december 2019, pod č. zákazky 03-1617. Hydrogeologický prieskum
– záverečnú správu „Vígľašská Huta Kalinka – HGP pre individuálny zdroj podzemnej vody HVK-1“ vypracoval
Mgr. Matúš Klúz (Odborná spôsobilosť na hydrogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia),
s dátumom vyhotovenia 06/2019.
Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v súlade s §
73 ods. 5 vodného zákona, upovedomil účastníkov konania, obec a dotknuté orgány o začatí vodoprávneho konania a
zároveň nariadil ústne pojednávanie na deň 18.06.2020 o 9 00 hod., so stretnutím na Okresnom úrade Detva, odbore
starostlivosti o životné prostredie, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva, 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 v zmysle § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky, s dátumom
vyvesenia na úradnej tabuli dňa 19.05.2020 a s dátumom zvesenia dňom 08.06.2020. Upovedomenie o začatí konania
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bolo umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Detva. Z ústneho pojednávania bola vyhotovená zápisnica,
ktorá tvorí súčasť spisového materiálu.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli nasledovné doklady: žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd
a vyhlásenie OP; žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby; písomné splnomocnenie na
zastupovanie; 2 krát projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom pre vodné stavby; záverečná
správa – podrobný hydrogeologický prieskum; zmluva o prevode práv a povinností a zmluva o kúpe vecí
vrátane rozostavaných stavieb; kúpna zmluva; čestné prehlásenie o neexistencií inžinierskych sietí; vyjadrenie
SSE - Distribúcia č. 4300074568, zo dňa 30.01.2018; územné rozhodnutie č. S2018/000192-rozh.; vyjadrenie
Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Banská Bystrica, pod č. CS SVP OZ BB 136/2020/90-39220,
zo dňa 04.05.2020; stanovisko Okresného úradu Zvolen, pozemkového a lesného odboru, pod č. OU-DTOSZP/2020/009104-002, zo dňa 29.05.2020; stanovisko SHMÚ, pod č. 304-1492/2020/5630; záväzné stanovisko
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, č. 2020/579.Mi, zo dňa 09.06.2020; vyjadrenie OÚ Detva, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, pod č. OU-DT-OSZP-2020/000640/ROJ, zo dňa 17.06.2020; Zmluvu o
budúcom prevádzkovaní vodovodu; vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ČOV-KA s.r.o,
pod č. 02/2020, zo dňa 19.06.2020; vyjadrenie OÚ Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OPaK, pod
č. OU-DT-OSZP-2020/000552/JAG, zo dňa 29.06.2020.
Správny orgán si overil: cez portál https://oversi.gov.sk- kópiu katastrálnej mapy a parcely na LV č. 1660, 1632,
1185, a odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov.
Vyjadrenie účastníkov konania na ústnom pojednávaní k podkladom a zisťovaniu správneho orgánu nebolo záporné,
ani protichodné a podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov sú spísané a zohľadnené v
tomto rozhodnutí.
Orgán štátnej vodnej správy, v časti pod bodom I. rozhodoval v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.
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. Orgán štátnej vodnej správy vychádzajúc z predložených dokladov
a vzhľadom k tomu, že účastníci konania nepodali žiadne námietky zistil, že povolením odberu podzemných vôd
nie sú ohrozené záujmy chránené vodným zákonom a práva a právom chránené všeobecné záujmy, ani neprimerane
obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania a preto povolil osobitné užívanie vôd – odber podzemnej vody
z hĺbkového vrtu HVK-1. V súlade s § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona stanovil lehotu platnosti povolenia na
odber podzemných vôd na dobu do 30.06.2030.
Orgán štátnej vodnej správy, v časti pod bodom II., rozhodoval v súlade s § 32 ods. 1 vodného zákona a určil ochranné
pásmo I. stupňa vodného zdroja HVK -1. K návrhu ochranného pásma vodného zdroja bol doložený hydrogeologický
prieskum – Záverečná správa s uvedením návrhu ochranných pásiem a opatrení na ochranu podzemných vôd. Orgán
na ochranu zdravia – Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal záväzné stanovisko č. 2020/579-Mi, zo dňa
09.06.2020.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad sa
pritom riadil § 46 a § 47 správneho poriadku, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy
chránené vodným zákonom a práva a právom chránené všeobecné záujmy, ani neprimerane obmedzené či ohrozené
záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu vodoprávneho konania nezistil dôvody, ktoré by
bránili povoleniu na uskutočnenie vodnej stavby a preto v časti III. rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.
Orgán štátnej vodnej správy podľa § 26 ods. 2 vodného zákona na uskutočnenie vodnej stavby v podmienkach
rozhodnutia určil v záujme ochrany záujmov chránených vodným zákonom a všeobecných záujmov záväzné
podmienky tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V súlade s položkou č. 60 písm. g), Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, za žiadosť na vydanie stavebného povolenia bol vybratý
správny poplatok v sume 400,- € (pre náklad stavby v sume do 500 000 €), formou potvrdenia o úhrade správneho
poplatku.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, 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. 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 Vígľašská Huta Kalinka, 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. Rozhodnutie je umiestnené aj na webovej stránke
Okresného úradu Detva http://www.minv.sk/?okresny-urad-detva.

Vyvesené dňa:
Pečiatka, podpis:
Zvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

RNDr. Vojtech Jágerský
vedúci odboru
Doručuje sa
Mária Tučeková
Kalinka 95
962 25 Kalinka
Slovenská republika
Arpád Lörincz
Hornodvorská 1267 33
900 25 Chorvátsky Grob
Slovenská republika
Obec Vígľašská Huta - Kalinka
Vígľašská Huta - Kalinka
962 26 Vígľašská Huta-Kalinka
Slovenská republika
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INGPAK - H&K, s.r.o.
Lazovná 31
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Na vedomie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Okresný úrad Zvolen, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen, Nádvorná 3366, 960 01 Zvolen 1
Okresný úrad Detva, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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