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O B E C  T U R Č O K  

 

Turčok č. 2, 049 18 Lubeník 

 

Čís lo:  SP/89/2021-1                                                                   V Turčoku 10.09.2021 
 
 

R O Z H O D N U T I E 

            Obec  Turčok, stavebný úrad na základe určenia číslo KSUBB-2009-273/305-1-OŠSS-Sl                     
zo dňa 11.02.2009 Krajským stavebným úradom v Banskej Bystrici a podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb.                    
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil podľa 
§ 37 stavebného zákona návrh stavebníka Obec Sirk, 049 64 Sirk č. 71, IČO: 00328812, na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Rekonštrukcia Muránskeho skupinového vodovodu“             
na pozemkoch  v katastrálnom území Sirk, ako  aj stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi verejnej správy, 
námietky a vyjadrenia účastníkov konania  a na základe tohto posúdenia vydáva podľa  § 39 a § 39a 
stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 

„Rekonštrukcia Muránskeho skupinového vodovodu“ na pozemkoch  parc. č. KN-C 637/18, 637/4,                 
634/2, 634/44, 634/21, 628/1, 592/1, 626,  622/2, 622/7, 622/17 a 622/8 v katastrálnom území Sirk,                         
tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese v overenej projektovej dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia. 

Pre  umiestnenie líniovej stavby sa stanovujú tieto  podmienky: 

1. Projektová dokumentácia predložená k územnému konaniu rieši rekonštrukciu vodovodnej siete 
v obci Sirk na pozemkoch parc. č. KN-C 637/18, 637/4, 634/2, 634/44, 634/21, 628/1, 592/1, 626,  
622/2, 622/7, 622/17 a 622/8 v katastrálnom území Sirk.  
Objektová skladba navrhovanej stavby: 

- rozvádzacie potrubie rad „A“, 
- rekonštrukcia vodovodnej prípojky k objektu na parc. č. 623/1. 

Rekonštruovaná vodovodná sieť bude slúžiť pre zásobovanie pitnou vodou obyvateľov jestvujúcej              
a novonavrhovanej zástavby – 11 rodinných domov. Bod napojenia je určený v jestvujúcej 
armatúrnej vodovodnej šachte VŠ na parcele číslo 637/18. V tejto šachte je na potrubí PVC DN100 
zrealizovaná a zaslepená odbočka ANP 100/100, ktorá bude využitá pre napojenie 
rekonštruovaného vodovodu. Rekonštruovaný vodovod bude ukončený v jestvujúcej armatúrnej 
šachte AŠ1 na parcele 622/8. Rozvádzacie potrubie rad „A“ je navrhované v celom rozsahu 
z tlakových rúr pre vodu HDPE D90x8,2 mm, PN 16 (SDR11). Trasa rozvádzacieho potrubia                    
je navrhovaná v zeleni a v krajnici nespevnenej miestnej prístupovej komunikácii, tak aby vodovod 
bol dostupný mechanizácii pri realizácii prípadných opráv, nových odbočiek, prípojok. Pri realizácii 
vodovodného radu bude trasa križovať jestvujúcu asfaltovú komunikáciu II/526. Križovanie                         
s komunikáciou bude zrealizované bezvýkopovou technológiou, riadeným pretláčaním chráničky 
HDPE D160x9,5 mm o celkovej dĺžke 21,0 m. Po zrealizovaní pretláčania bude do chráničky 
nasunuté novonavrhované vodovodné potrubie HDPE D90. Na trase rekonštruovaného vodovodu              
je v staničení 388,10 m navrhovaná armatúrna šachta AŠ2, v ktorej bude osadený tlakový regulačný 
ventil. Táto šachta a ventil je navrhovaná z dôvodu veľkého prevýšenia medzi bodmi napojenia 
(45,50 m). Za armatúrnou šachtou AŠ2 je navrhovaný podzemný hydrant DN80, ktorý bude slúžiť 
ako kalník (PH). Celá trasa novonavrhovaného rozvádzacieho vodovodného potrubia bude 
zrealizovaná tak, aby v prípade poruchy ju bolo možné samostatne uzatvoriť.  Rekonštruovaný 
vodovodný rad „A“ bude ukončený v staničení 474,60 m jestvujúcou armatúrnou šachtou                    
AŠ1. Celková dĺžka vodovodu „A“ bude 474,60 m. Na vodovodný rad „A“ bude v staničení                
433,30 m napojená rekonštruovaná vodovodná prípojka k objektu na parc. č. 623/1, zrealizovaná 
bude z PE potrubia D32X2,9 mm. Vo vzdialenosti 1,5 m od bodu napojenia je na vodovodnej 
prípojke navrhovaná vodomerná šachta VŠ1. Celková dĺžka rekonštruovanej vodovodnej prípojky 
bude 1,50 m. Drobnými objektami siete budú armatúrne šachty AŠ1, AŠ2 s osadenými uzávermi, 
orientačné stĺpiky, oporné bloky a pod. Po realizácii stavby sa terén uvedie do pôvodného stavu. 
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2. Stavebné riešenie a usporiadanie  na pozemkoch musí stavebník dodržať v zmysle dokumentácie 
pre územné konanie, ktorú vypracovala spoločnosť Aproving s.r.o. Rimavská Sobota, zodpovedný  
projektant Ing.  Roman Vaľo, autorizovaný stavebný inžinier, č. pečiatky: 4565*SP*I4. 

3. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v záväzných stanoviskách Okresného úradu 
Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-RA-OSZP-2021/000513-002                               
zo dňa 03.05.2021, č. OU-RA-OSZP-2021/000518-002 zo dňa 04.05.2021 a č. OU-RA-OSZP-
2021/000512-004  zo dňa 11.05.2021. 

4. Stavebník dodrží podmienky stanovísk Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkový a lesný 
odbor, č. OU-RS-PLO1-2021/007949-004 zo dňa 31.05.2021 a č. OU-RS-PLO2-2021/008989-002 
zo dňa 31.05.2021.  

5. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia č. 13906/2021-102 zo dňa 14.05.2021, ktoré vydali                               
Lesy SR, š.p., odštepný závod Revúca, Námestie slobody 2, 050 01 Revúca. 

6. Stavebník dodrží podmienky stanoviska Slovenského pozemkového fondu Bratislava                                  
č. SPFS75485/2021/740/006 zo dňa 19.08.2021. 

7. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie cestnej 
správy, vydaného pod č. 08450/2021/ODDCS-2  20242/2021 zo dňa 24.05.2021.  

8. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest Banská Bystrica                           
č. BBRSC/02067/2021-RS  BBRSC/02213/2021 zo dňa 04.05.2021. 

9. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. - Závod Rožňava č. 75692/2020/O 188/2020 zo dňa 13.07.2020. 

10. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s. Bratislava  č. 6612112124 zo dňa 
27.04.2021. 

11. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice č. 7138/2021/ 
zo dňa 29.04.2021. 

12. Stavebník dodrží upozornenie v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu  Banská 
Bystrica č. . KPUBB-2021/9983-2/35894/BRE zo dňa 11.05.2021.  

 Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia 
archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď 
nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel.č. 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca 
alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý 
pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až  do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné 
dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať 
všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť  a premiestniť                  
z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 
výskumu. 

13. V ďalšom stupni konania stavebník musí akceptovať podmienky užívateľov dotknutých pozemkov. 
Pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy stavebník si majetkoprávne vysporiada dotknuté parcely. 

14. Stavebník je povinný zistiť umiestnenie inžinierskych sietí, zapracovať ich do projektovej 
dokumentácie k stavebnému povoleniu, dodržať príslušné ochranné vzdialenosti  a priestorové 
normy  pri súbehu a križovaní s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. 

15. Pri uskutočňovaní stavby budú vznikať odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pri nakladaní s nimi je pôvodca odpadov povinný dodržiavať 
ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 

        Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania si v stanovenej lehote neuplatnili 
žiadne námietky a pripomienky. 

       Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia  
právoplatnosti, nestratí však platnosť pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia a podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku               
má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
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 O d ô v o d n e n i e 

 Stavebník Obec Sirk, 049 64 Sirk č. 71, IČO: 00328812, podal návrh na vydanie                            
územného rozhodnutia líniovej stavby „Rekonštrukcia Muránskeho skupinového vodovodu“ na pozemkoch  
parc. č. KN-C 637/18, 637/4, 634/2, 634/44, 634/21, 628/1, 592/1, 626,  622/2, 622/7, 622/17 a 622/8                   
v katastrálnom území Sirk, ktorý bol doložený projektom  stavby  a záväznými stanoviskami dotknutých 
orgánov verejnej správy. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1  a § 36 ods. 4 stavebného 
zákona oznámil začatie územného konania všetkým  účastníkom konania, organizáciám a dotknutým 
orgánom verejnej  správy,  a nariadil ústne pojednávanie  s miestnym zisťovaním . K umiestneniu stavby sa 
vyjadrili a dali svoje stanoviská: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný 
úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Revúcej,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota, Krajský pamiatkový úrad                  
v Banskej Bystrici, Lesy SR,š.p. OZ Revúca, Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Banskobystrický 
samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Banská Bystrica, Banskobystrická Regionálna správa ciest, 
a.s., Banská Bystrica, Orange Slovensko a.s., Bratislava, SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava, 
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Závod 
Rožňava, Slovak Telekom, a.s., Bratislava a Ivan Ziman, Terézie Vansovej 1167/1, Revúca.  K umiestneniu 
stavby dali dotknuté orgány a organizácie  kladné stanoviská. Ich stanoviská boli skoordinované 
a požiadavky zapracované do podmienok územného rozhodnutia. Ostatní účastníci územného konania                
si do stanoveného dátumu ústneho pojednávania neuplatnili žiadne námietky a pripomienky. Na základe 
preskúmania návrhu  a zhodnotenia stanovísk a požiadaviek predložených v rámci územného konania bolo 
možné  rozhodnúť  tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto  rozhodnutia. 

P o u č e n i  e  

 Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo 
dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad - Obec Turčok.  Toto 
rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným správnym súdom. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                          Mgr. Tatiana Belánová 
 starostka obce 
 
 
 
 
 

Vyvesené dňa: 13.9.2021                                                       Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis:                                                        Pečiatka a podpis: 
 

 


