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Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
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 (KN – E č. 795, 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-1a, 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.
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.
Navrhovaný rozsah vodnej stavby:
Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie stavebných objektov:
- SO 01 Vodný zdroj
- SO 02 Vodojem
- SO 03 Vodovod
- SO 04 Verejný rozvod NN
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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 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 rodinných 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.
Hydrotechnické výpočty:
V rámci IBV sa plánuje výstavba: 11RD
Počet obyvateľov: 39 ľudí
Priemerná denná potreba vody: Qd= 0,067 l/s
Maximálna denná potreba vody: Qmax. = 11,7 m3/deň
Maximálna hodinová potreba vody: Qh.= 0,90 l/s
Na základe záverečnej správy z hydrogeologického posudku bolo vypočítané maximálne využiteľné množstvo
podzemnej vody Q= 0,6 l.s-1 pri dosiahnutí kritického zníženia smax= 2,5 m, t.j. hladina bude v hĺbke max.h= 32,98
m. Qdeň = 51 m3/deň, Qmesiac= 1 555 m3/mesiac, Qrok= 18 622 m3/rok.
Ochranné pásmo I. stupňa vodárenského zdroja podzemnej vody sa navrhuje v rozsahu 10 x 10 m, ktoré bude chrániť
územie a technologické zariadenie pred negatívnym ovplyvnením, alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho
bezprostrednej blízkosti. V ochrannom pásme I. stupňa sa vykonajú tieto technické úpravy:
- terénne úpravy a vegetačné úpravy
- oplotenie ochranného pásma s uzamykateľným vstupom a vyznačí sa informatívnou tabuľou.
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
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NA DEŇ 18.06.2020 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).
Zároveň vo veci povolenia na osobitné užívanie vôd a vyhlásenia I. stupňa ochranného pásma vodárenského
zdroja upovedomuje účastníkov vodoprávneho konania v súlade s § 73 ods. 5 vodného zákona a podľa § 18
správneho poriadku o začatí vodoprávneho konania a NARIAĎUJE ústne pojednávanie na deň 18.06.2020 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).
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.
Stavebník v termíne do 18.06.2020 doplní:
- Posudok orgánu na ochranu zdravia - RÚVZ k návrhu na určenie ochranných pásiem vodného zdroja;
- Stanovisko SHMÚ – k odberu podzemných vôd;
- Stanovisko Okresného úradu Zvolen, pozemkového a lesného odboru;
- Zmluvu o budúcom prevádzkovaní vodovodu.
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 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. Upovedomenie o začatí konania je umiestnené aj na
webovej stránke Okresného úradu Detva http://www.minv.sk/?okresny-urad-detva.
Doručuje sa:
1. Mária Tučeková, V. H. Kalinka 95, 962 25 Vígľašská Huta Kalinka
2. Ing. Arpád Lörincz, Hornodvorská 33, 90025, Chorvátsky Grob
3. Mária Kobsová, Cerovo, č. 29
4. Obec Vígľašská Huta Kalinka, starosta obce
5. INGPAK - H&K, s.r.o., Ing. Stanislav Hlavatý, Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica- projektant vodnej stavby
6. susedné nehnuteľnosti – doručenie verejnou vyhláškou
Dotknuté orgány:
7. Obec Vígľašská Huta Kalinka, spoločný stavebný úrad
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
9. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
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10. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Nádvorná 12, 960 01 Zvolen
12. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH
13. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK

Vyvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

Na vedomie
Obec Vígľaš, stavebný úrad,
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

RNDr. Vojtech Jágerský
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Mária Tučeková, Kalinka 95, 962 25 Slatinské Lazy
Arpád Lörincz, Hornodvorská 1267/33, 900 25 Chorvátsky Grob
Mária Kobsová, Cerovo 29, 962 52 Cerovo pri Krupine
Obec Vígľašská Huta - Kalinka, Vígľašská Huta - Kalinka, 962 26 Vígľašská Huta-Kalinka
INGPAK - H&K, s.r.o., Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica 1
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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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