OKRESNÝ ÚRAD MEDZILABORCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Mierova 326 4
068 01 Medzilaborce
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

06. 08. 2020

OU-ML-OSZP-2020/000447-006
Vybavuje

ROZHODNUTIE
povolenie na vodnú stavbu
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 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,
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) a § 71 ods.1) zákona 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“), príslušný
špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), v súlade so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), vo veci žiadosti stavebníka CSS Dúhový sen Kalinov, Kalinov
64, 068 01 Medzilaborce doručenej dňa 19.05.2020 a predložených dokladov,
Výrok rozhodnutia
podľa § 26 ods. 1 a 2 vodného zákona v súlade s § 66 a § 120 stavebného zákona vydáva:
stavebné povolenie
stavebníkovi: CSS Dúhový sen Kalinov, Kalinov 64, 068 01 Medzilaborce
A: Na vodnú stavbu:
„Domova ČOV BCTS1,5“
v objekte Zariadenia podporného bývania Kalinov 58, k.ú. Kalinov na parcele C-KN č.326/1, 325/4,402/2
a 15
V súlade s ustanovením § 26 ods. 4 vodného zákona je toto povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
súčasne stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona.
Stavbu tvorí:
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– Biologická ČOV typu BCTS 1,5 (množstvo odpadových vôd do 1,350m3.d-1),
– Kanalizačná prípojka PVC DN 160 mm, v dĺžke 12,5 m,
– Odtokové potrubie PVC DN 110 mm v dĺžke 49,5 m.
– Technológia ČOV ( dúchadlo, prívod vzduchu a prívod el. energie)
B: Podmienky povolenia :
1. Vodná stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval
v 10/2019 autorizovaný stavebný inžinier Ing. Milan Uhorščák, reg. č. 2116*SP*A2. Za
projektovú dokumentáciu zodpovedá projektant stavby.
2. Vodná stavba rieši zneškodňovanie odpadových vôd domovej biologickej čistiarne
odpadových vôd typu BCTS1,5 v ktorej budú čistené splaškové odpadové vody zo
Zariadenia podporného bývania. Vyčistené odpadové vody budú vypúšťané do miestneho
vodného toku Hlboký potok, hydrologické číslo 4 – 30 – 03 – 019 v rkm 4,0 k. ú. Kalinov.
C: Povinnosti stavebníka :
1. Písomne oznámiť orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby musí byť oprávnený na vykonávanie
stavebných prác
(vodné stavby) v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákona a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva
stavbyvedúci,
oprávnený na výkon tejto činnosti. Stavebník písomne oznámi zhotoviteľa stavby a stavbyvedúceho
tunajšiemu
stavebnému úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné technické
normy,
návody výrobcu stavebných výrobkov, všeobecne zaužívané pracovné postupy, dodržiavať predpisy
týkajúce sa
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku a v okolí stavby,
stavenisko označiť.
4. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých
podzemných vedení
a ich ochranných pásiem v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a platných STN a zodpovedá
za ich
nepoškodenie. Výkopové práce v blízkosti podzemných vedení realizovať ručne.
5. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 46d stavebného zákona viesť na stavbe stavebný
denník,
do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach. Stavebný denník vedie stavebník od
prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na predmetnej stavbe.
6. Pri realizácií stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a
stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia,
bezpečnosť
pri užívaní a úspora energie. Certifikáty zhody stavebných výrobkov predloží stavebník ku kolaudácii
stavby.
7. V prípade potreby zmien projektu, ktoré by sa počas výstavby ukázali nutnými, v značnej miere by menili
technické riešenie, alebo majetkoprávne vzťahy, požiadať Okresný úrad Medzilaborce, odbor
starostlivosti o
životné prostredie o povolenie zmien projektu ešte pred samotnou realizáciou zmeny.
8. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a po
skončení
stavebných prác ich uviedol do pôvodného stavu,
9. Dodávateľ prác je v zmysle § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých
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zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania
stavebných
prác na predmetnej stavbe a je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadov podľa § 14 zákona o odpadoch.
Dodávateľ prác pri kolaudačnom konaní predloží písomné doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení
všetkých
odpadov, ktoré vznikli pri výstavbe (doklady o odbere odpadov oprávnenými osobami).
10. Stavebník začne uskutočňovať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
11. V mieste výustného objektu opevniť koryto vodného toku min. 3,0 m od osi vyústenia na obe strany.
Opevnenie zabezpečiť na oboch stranách stabilizačnými prahmi s ich dostatočným zaviazaním do terénu
(min. 1,5m od brehovej čiary)
12. Začiatok a ukončenie výstavby oznámiť Správe povodia Laborca v Michalovciach , kontaktná osoba
Ing. Ľubosláv Chvostaľ, mobil +421914365112, minimálne 14 dni pred začiatkom prác
13. Po dokončení stavby stavebník podá do 15 dní písomný návrh orgánu štátnej vodnej správy na
kolaudáciu vodnej
stavby v zmysle § 26 ods. 3 vodného zákona a § 79 stavebného zákona. Zároveň požiada o povolenie na
vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona.
14. Ku kolaudácii stavby predložiť predpísané doklady ( porealizačné, výškopisné a polohopisné
zameranie
skutočného vyhotovenia stavby výustného objektu, s určením staničenia) a spracovať manipulačnoprevádzkový
poriadok vodnej stavby .
15. Vypúšťané odpadové vody z ČOV musia dosahovať limity stanovené nariadením vlády SR č. 269/2010
Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
16. Stavebník do termínu kolaudácie stavby majetkovoprávne vysporiada parcelu KN C č.15 evidovanú
na LV č. 76
v k.ú. Kalinov formou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so správcom
pozemku
SVP š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
17. V záujmovom území sa nachádza distribučný STL plynovod v správe SPP – Distribúcia, a.s.
Pri realizácii prác je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
- Pred začatím prác požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí na adrese SPP- Distribúcia a.s.,
Sekcia
údržby , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. Žiadosť o vytýčenie doručiť spolu s objednávkou minimálne
3
dni pred termínom doručenia,
- Pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní plynovodných rozvodov v správe SPP – Distribúcia, a.s.
vykonať
ručný výkop vo vzdialeností menšej ako 2 m v súlade s STN 73 305. V prípade obnaženia plynovodných
sietí je
ich možné znova zasypať iba so súhlasom SPP – Distribúcia, a.s.
- Pri prácach bezpodmienečne dodržať STN 73 6005, TPP 906, TPP 702 01, TPP 702 02, § 79 a § 80
energetického zákona č. 251/2012 Z. z. (Ochranné a bezpečnostné pásma),
– V prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí bezodkladne informovať pracovníkov SPP –
Distribúcia
tel.č.:0850111727, aby sa tak predišlo možnej korózii plynových rozvodov, úniku plynu a prípadnému
výbuch
zemného plynu,
– V ochrannom pásme plynovodu je v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z. z. zakázané robiť
výkopové
práce kopacim mechanizmom! Výkopy realizovať len ručne.
– Dodržať ochranné pásmo plynovodu v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z. z.,
– Dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu a plynových prípojok,
– Bezpodmienečne dodržať priestorovú normu STN 73 6005,
– Technický dozor investora je povinný priebežne kontrolovať všetky náležité činnosti, ktoré budú
prebiehať počas
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výstavby.
– Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu iba osoby so súhlasom
prevádzkovateľa
siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete. Pri prácach v ochrannom pásme a ku každému
výkopu
pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok, pred zasypaním prizvať pracovníkov SPP, začatie prác
oznámiť najneskôr 7 dni vopred (Karol Koóš,, tel. +421 552 425 507)
– Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby
D: Všeobecné ustanovenia :
1. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
jeho
právoplatnosti.
2. Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo stavebníka a poškodeného upraviť si náhradu prípadných
škôd
dohodou resp. právo poškodeného vymáhať prípadne vzniknutú škodu na súde v občiansko-právnom
konaní.
D: Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
V priebehu konania neboli zo strany známych účastníkov konania k povoleniu stavby vznesené žiadne
námietky.
V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov je rozpočtová organizácia VUC oslobodená od správnych poplatkov.
Odôvodnenie
Dňa 19.05.2020 bola orgánu štátnej vodnej správy doručená žiadosť Centrum sociálnych služieb Dúhový
sen , Kalinov 64, 068 01 Kalinov (ďalej len „žiadateľ“) vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú
stavbu – čistiareň odpadových vôd. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.
Orgán štátnej vodnej správy oznámil listom č. OU-ML-OSZP-2020/000447-003-JK zo dňa 27.05.2020
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie vodoprávneho konania a zároveň nariadil
k prerokovaniu predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa
uskutočnilo dňa 22.06.2020.
Na ústnom pojednávaní bolo konštatované, že projektová dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce
sa verejných záujmov. Boli prerokované vyjadrenia účastníkov konania ako aj záväzné stanoviská
dotknutých orgánov. Zo strany stavebníka nebol doriešený zmluvný vzťah k pozemku parcela KN C
č. 15 v správe SVP š.p, OZ Košice a preto organ štátnej vodnej správy rozhodnutím č. OU-MLOSZP-2020/000447-003 zo dňa 29.06.2020 konanie prerušil do doby doriešenia zmluvného vzťahu.
Po doriešení zmluvného vzťahu stavebníka so správcom pozemku SVP ,š.p. OZ Košice tak ako je
uvedené v časti C. bodu 16 tohto rozhodnutia, organ štátnej vodnej správy rozhodol tak ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia..
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle ust. § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15
dni odo dňa doručenia, na Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierová
4, 068 01 Medzilaborce.
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Toto rozhodnutie je podľa ust. § 177 a násl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlášky podľa §26 správneho poriadku musí byť zverejnené po
dobu 15 dni na úradnej tabuli obce Kalinov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :
Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis

Mgr. Pavel Brecik
vedúci
Doručuje sa
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
Kalinov 64
068 01 Kalinov
Slovenská republika
SVP, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca
S. H. Vajanského 3
071 01 Michalovce
Slovenská republika
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a. s.
Mlynské Nivy 5586 44/b
825 19 Bratislava
Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov n/T
Čemernianska 136
093 03 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
Obec Kalinov
Kalinov 81
068 01 Kalinov
Slovenská republika
Ing. Milan Uhorščák
Kladzany 9
094 21 Kladzany
Slovenská republika
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