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Vec

Za#atie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zis#ovaním, verejná
vyhláška
- oznámenie

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy pod#a § 5
ods. 1 zákona #. 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 #. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pod#a § 61 písm. a) a písm. c) zákona
NR SR #.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady #. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (#alej len „vodný zákon“), § 120 zákona
#. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (#alej
len „stavebný zákon“), pod#a § 61 stavebného zákona, § 73 vodného zákona, § 18 ods. 3 a § 21 zákona #. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje za#atie vodoprávneho konania
ú#astníkom konania, obci a dotknutým orgánom, sú#asne

n a r i a # u j e ústne pojednávanie spojené s miestnym zis#ovaním na de# 10. mája 2022 o 9,00 hod.

za ú#elom prejednania žiadosti stavebníka - Obec Sirk, Sirk #. 71, 049 64 Sirk, I#O: 00328812 (#alej len „stavebník“)
vo veci vydania povolenia na uskuto#nenie líniovej vodnej stavby (§ 26 vodného zákona, § 66 stavebného zákona)
„Rekonštrukcia Muránskeho skupinového vodovodu“ na pozemkoch - parcelách registra “C“ parc. #. 637/18, 637/4,
634/2, 634/44, 634/21 , 628/1, 622/8, 592/1, 626 , 622/2, 622/7, 622/17 v katastrálnom území Sirk, obec Sirk (#alej
len „vodná stavba“).

Popis vodnej stavby: Projektová dokumentácia stavby rieši rekonštrukciu jestvujúceho verejného obecného
vodovodu, ktorý je zrealizovaný v obci Sirk, v novej trase. Rekonštruovaná vodovodná sie# bude slúži# pre
zásobovanie pitnou vodou obyvate#ov jestvujúcej a novonavrhovanej zástavby (11 rodinných domov). Zdrojom
pitnej vody pre je obecný vodovod , ktorý je napojený na jestvujúci vodojem „#ERVE#ANY“. Bod napojenia je
v jestvujúcej armatúrnej vodovodnej šachte VŠ na parcele #íslo 637/18. V tejto šachte je na potrubí zrealizovaná
a zaslepená odbo#ka , ktorá bude využitá pre napojenie rekonštruovaného vodovodu. Jestvujúca šachta je
nevyhovujúca a z tohto dôvodu je navrhovaná jej rekonštrukcia - jej zvä#šenie. Rekonštruovaný vodovod bude
ukon#ený v jestvujúcej armatúrnej šachte AŠ1 na parcele 622/8.Navrhovanú vodovodnú sie# tvorí: rozvádzacie
potrubie rad „A“ a rekonštrukcia vodovodnej prípojky k objektu na parcele #. 623/1.
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
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komunikácii, tak aby vodovod bol dostupný mechanizácii pri realizácii prípadných opráv, nových odbo#iek,
prípojok. Pri realizácii vodovodného radu bude trasa križova# jestvujúcu asfaltovú komunikáciu II/526. Križovanie
s komunikáciou bude zrealizované bezvýkopovou technológiou, riadeným pretlá#aním. Po zrealizovaní pretlá#ania
bude do chráni#ky nasunuté novonavrhované vodovodné potrubie. Na trase rekonštruovaného vodovodu je
navrhovaná armatúrna šachta AŠ2, v ktorej bude osadený tlakový regula#ný ventil.
Šachtu AŠ2 z regula#ným ventilom nebude potrebné realizova#, ke# tlak v šachte AŠ1 bude pod 0,6 MPa. Je
navrhovaný podzemný hydrant DN80, ktorý bude slúži# ako kalník . Celková d#žka vodovodu „A“ bude 474,60
m. Rekonštrukcia vodovodnej prípojky k objektu na parcele #íslo 623/1 bude realizovaná z PE potrubia D32x2,9
mm pomocou nav#tavacieho pásu. Vo vzdialenosti 1,5m od bodu napojenia je na vodovodnej prípojke navrhovaná
vodomerná šachta VŠI a následne bude vodovodná prípojka prepojená na jestvujúcu vodovodnú prípojku, Celková
d#žka rekonštruovanej vodovodnej prípojky bude 1,5m. Drobné objekty na rozvádzacom potrubí budú: armatúrna
šachta AŠ2, vodomerná šachta VŠ1, oporné betónové bloky, signaliza#ný (vyh#adávací vodi#), orienta#ný st#pik,
podzemný hydrant.

Stretnutie ú#astníkov konania bude v Sirku v budove v budove Obecného úradu Sirk #.71, 049 64 Sirk.

D#om podania žiadosti stavebníka na tunajšom úrade bolo za#até vodoprávne konanie v predmetnej veci. Do
podkladov rozhodnutia je možné nahliadnu# na tunajšom úrade a pri ústnom jednaní.

Upozor#ujeme ú#astníkov konania, obec a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky v predmetnej veci
môžu uplatni# najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak dotknutý orgán v ur#enej alebo pred#ženej lehote neoznámi svoje stanovisko v predmetnej veci, má sa za to, že
s vydaním povolenia na uskuto#nenie predmetnej vodnej stavby z h#adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z ú#astníkov konania zastupova#, musí jeho zástupca predloži# písomnú plnú moc s overeným
podpisom toho ú#astníka konania, ktorý sa nechá zastupova#.

Toto oznámenie sa doru#uje ú#astníkom konania verejnou vyhláškou - má povahu verejnej vyhlášky a musí by#
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Sirk a na úradnej tabuli tunajšieho úradu. Zárove# tunajší úrad
zverejní verejnú vyhlášku aj na svojom webovom sídle. Žiadame Obecný úrad Sirk, aby oznámenie vyvesil na
stanovenú dobu na úradnej tabuli. Po zvesení žiadame oznámenie vráti# na tunajší úrad ako doklad o jeho doru#ení.

Vyvesené d#a:
Pe#iatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené d#a:
Pe#iatka a podpis oprávnenej osoby :

Doru#uje sa do vlastných rúk:
1. Obec Sirk, Sirk #. 71, 049 64 Sirk- 2x oznámenie (l x za ú#elom zverejnenia verejnou vyhláškou),
2. Obec Tur#ok, Tur#ok #. 2, 049 18 Lubeník,
3. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,
4. Východoslovenská vodárenská spolo#nos#, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice.
5. Aproving Slovakia s.r.o., Ing. Roman Va#o, Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota.
6. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica,
7. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava,
8. Ivan Ziman, Terézie Vansovej 1167/1, 050 01 Revúca.

Doru#uje sa ú#astníkom konania verejnou vyhláškou:
Ostatní ú#astníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim pozemkom a stavbám, ktorých
vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu by# stavebným povolením priamo dotknuté.
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Doru#uje sa:
1. Východoslovenská vodárenská spolo#nos# a.s. Závod Rož#ava, Štítnická 19, 048 01 Rož#ava,
2. Banskobystrická regionálna správa ciest , a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica,
3. Okresné riadite#stvo Policajného zboru v Revúcej, Okresný dopravný inšpektorát,Remeselnícka 2, 050 01
Revúca,
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská
Bystrica,
5. Lesy Slovenskej republiky š.p., Organiza#ná zložka OZ Gemer, námestie slobody 2, 050 80 Revúca,
6. Východoslovenská distribu#ná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
7. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava,
8. Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Lu#enec, Nám. republiky 26, 984 01 Lu#enec.
9. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, Komenského 40, 050 01 Revúca,
10. Okresné riadite#stvo Hasi#ského a záchranného zboru Revúca, ul. Okružná 3, 050 01 Revúca,
11. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4, 979 01
Rimavská Sobota,
12. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 05001 Revúca ,

Ing. Milan Herczeg

poverený vykonávaním
funkcie vedúceho zamestnanca

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-RA-OSZP-2022/000428-002

Obec Sirk, Sirk 71, Sirk
Obec Tur#ok, Tur#ok 2, 049 18 Tur#ok
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Východoslovenská vodárenská spolo#nos#, a. s., Košice, Komenského 50, 042 48 Košice 1
Aproving Slovakia s.r.o., Ing. Roman Va#o, Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Ivan Ziman, Terézie Vansovej 1167/1, 050 01 Revúca 1
Východoslovenská vodárenská spolo#nos#, a.s., závod Rož#ava, Rož#ava, Štítnická 19, 048 01 Rož#ava 1
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1
Okresné riadite#stvo Policajného zboru v Revúcej, Priemyselná 305/9, 050 01 Revúca 1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organiza#ná zložka OZ Gemer, Revúca, Námestie SNP 8, 975 66
Banská Bystrica 1
Východoslovenská distribu#ná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - pracovisko Lu#enec, Námestie republiky 26, 984 36 Lu#enec 1
Okresný úrad Rimavská Sobota, , pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, Hostinského 0/4, 979 01 Rimavská
Sobota 1
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Rimavská Sobota , Hostinského
0/4, 979 01 Rimavská Sobota 1
Okresné riadite#stvo Hasi#ského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná, 050 01 Revúca 1
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca 1
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca 1
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