
OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kukorelliho 1, 066 01  Humenné____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-HE-OSZP-2023/000815-006

Humenné
01. 02. 2023

Rozhodnutie
o povolení vodnej stavby

Výrok
Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán
štátnej vodnej správy podľa ust. § 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
a ust. § 58 písm. c) 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 súlade s ust.§ 66-70
a ust. §-u 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v
znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Hrubov , doručenej dňa 28.10.2022, vo veci
vydania vodoprávneho stavebného povolenia na vodnú stavbu „SO 501 – ČS pre obec Hrubov, SO 502
– Elektrická prípojka k ČS pre obec Hrubov, SO 504 – Vodojem Hrubov 2x50 m3, SO 505 – Odpad z
vodojemu Hrubov, SO 506 – Oplotenie vodojemu Hrubov, SO 507 – Terénne a sadové úpravy vodojemu
Hrubov, PS 501 – Strojnotechnologické zariadenie ČS pre obec Hrubov, PS 502 – Elektrotechnické
zariadenie a telemetria ČS pre obec Hrubov, PS 503 – Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hrubov,
PS 504 – Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov“ pre stavbu „Hrubov - Vodovod“, po
vykonanom stavebnom konaní v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona, v súlade s § 66 ods.1 stavebného
zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Obec Hrubov, Hrubov 97, 067 23 Baškovce,
IČO 00323004

Zriadenie vodnej stavby:
„Hrubov- vodovod“ časť:

SO 501 – ČS pre obec Hrubov

SO 502 – Elektrická prípojka k ČS pre obec Hrubov
SO 502.1 – Nová RIS
SO 502.2 – NN prípojka
Zriadenie rozpojovacej skrine VRIS 2 na existujúcom podpernom bode NN vedenia slúžiacej pre
odbočenie kábla NN prípojky pre čerpaciu stanicu a NN prípojka. Kábel bude vedený v zemi v ryhe v
chráničke. Celková dĺžka kábla 578 m

SO 504 – Vodojem Hrubov 2x50 m3
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z odstredivo liatého sklolaminátu dodaný ako prefabrikát

SO 505 – Odpad z vodojemu Hrubov
Potrubie odpadu z vodojemu PVC DN 200 o celkovej dĺžke 20,75 m
Rieši odvedenie vôd z bezpečnostného prepadu (prelivu), vypúšťania a drenáže navrhovaného vodojemu
2x50 m3 na terén v blízkosti vodojemu do priekopy, kde bude voda vsakovať do podložia. Na potrubí
je navrhovaná jedna prefabrikovaná šachta Ø1500mm s vodným uzáverom. Do šachty bude zaústené
potrubie odpadu z vodojemu DN 160 a potrubie DN 100, na ktoré je napojená drenáž vodojemu. V
mieste vyústenia potrubia na terén sa zrealizuje opevnenie potrubia a okolitého terénu lomovým kameňom
prelievaným betónom.

SO 506 – Oplotenie vodojemu Hrubov
Oplotenie bude slúžiť na zabezpečenie areálu vodojemu pred vstupom nepovolaných osôb. Oplotenie
bude pozostávať z betónových stĺpikov a poplastovaného pletiva výšky 2000 mm a vstupnej bránky.

SO 507 – Terénne a sadové úpravy vodojemu Hrubov
Objekt rieši stiahnutie ornice z projektovaného územia a realizáciu spätných zásypov, obsypov a násypov
jednotlivých objektov, spätné zahumusovanie a zatrávnenie predpísaných plôch areálu, prístupových
chodník a oporný múr.

PS 501 – Strojnotechnologické zariadenie ČS pre obec Hrubov
PS 502 – Elektrotechnické zariadenie a telemetria ČS pre obec Hrubov
Automatická čerpacia stanica typu VDH-Hydrovar s parametrami Q꞊1,5 l/s, H꞊129 m osadená v
podzemnej šachte s dvoma nerezovými vertikálnymi in-line čerpadlami. Výtlačné potrubie z čerpacej
stanice je DN 80 PN 16 opatrené vodomerom DN50.
Čerpadlá v čerpacej stanici budú ovládané telemetricky od výšky hladiny v nádržiach vodojemu Hrubov
a tiež od tlaku na výtlaku z čerpacej stanice.

PS 503 – Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hrubov
Vybavenie vodojemu príslušným zariadením pre zdravotné zabezpečenie vody vo vodojeme a vybavenie
vodojemu strojnotechnologickým zariadením, vodomerom DN 50PN 16, príslušnými meracími prístrojmi,
armatúrami, potrubným rozvodom vrátane doplnkových oceľových konštrukcii s príslušnou povrchovou
úpravou, na zabezpečenie prevádzky a funkčnosti vodojemu, i odvetranie akumulačných nádrží
vodojemu.

PS 504 – Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov
Napájanie objektu ostrovným fotovoltaickým solárnym systémom (4 FV panely každý o výkone min.
285 Wp) s výstupným napätím DC 24 Va so záložnou batériou 2x 220Ah, riadenie plnenia vodojemu,
vybavenie vchodových dverí dverným spínačom proti neoprávnenému vniknutiu orientačné osvetlenie a
ochrana solárneho systému pred bleskom.

Stavba bude slúžiť na zásobovanie obyvateľov obce Hrubov pitnou vodou.

Stavba sa bude realizovať:
- v katastrálnom území obce Turcovce – mimo zastavané územie - na pozemkoch parcela č. KNC 497,
479/1, 497/2 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy Slovenskej republiky, š.p.; parcela č. KNC
560/2 (KNE 572), KNC 553 (KNE 572), KNC 554 (KNE 532/1), KNE 532/2 vo vlastníctve Slovenského
pozemkového fondu;
- v katastrálnom území obce Hrubov - mimo zastavané územie - na pozemkoch parcela č. KNC 548 (KNE
359) v správe Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Hrubov; KNC 548
(KNE 1911/2) vo vlastníctve obce Hrubov

V súlade s ust. § 26 ods.4 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), je toto rozhodnutie na
uskutočnenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením podľa ust. § 66 ods.1 stavebného zákona,
v znení neskorších predpisov.
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A. Podmienky povolenia:
1. Stavebník: Obec Hrubov, Hrubov 97, 067 23 Baškovce

2. Stavba bude umiestnená v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Obcou Turcovce pod č.
24/2019 zo dňa 07.10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.11.2019.

3. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby „Hrubov - Vodovod“ –
vypracoval spoločnosť Enviroline s.r.o. Košice, Františkánska 5, 040 01 Košice, Ing. Ladislav Hnidiak,
autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 1683*Z*2-2, overenej v stavebnom konaní.

4. Lehota na dokončenie stavby: podľa finančných možnosti stavebníka.

5. Stavebník je povinný dať predmetnú stavbu vytýčiť osobou oprávnenou na geodetické a kartografické
práce.

6. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním.

7. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. b)
stavebného zákona.

8. Prerokovať s tunajším úradom prípadné zmeny projektu, ktoré by sa ukázali potrebné a nutné v
priebehu výstavby a v značnej miere by menili technické riešenie.

9. Pozemky, na ktorých bude navrhovaná stavba umiestnená, je stavebník po jej zrealizovaní povinný
uviesť do pôvodného stavu.

10. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných nehnuteľností a aby
vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

11. Škody spôsobené počas výstavby predmetnej stavby poškodenému uhradiť v plnom rozsahu v zmysle
platných predpisov.

12. Na uskutočňovanie stavby je možné použiť stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov
(certifikované) vhodné na použitie vo výstavbe.

13. Pri realizácií stavby je potrebné dodržiavať ust. § 48 stavebného zákona upravujúce všeobecne
technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.

14. Pri realizácií stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko zabezpečiť tak, aby
nedošlo k havárií či úrazu.

15. Stavebník pri začatí stavby ju musí označiť štítkom "Stavba povolená .........., pod č. ...........,
dňa .........., stavebník ........, termín začatia ........,termín ukončenia ........, dodávateľ stavby ........." na
viditeľnom mieste. Orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálnemu stavebnému úradu je povinný oznámiť
začatie stavby.

16. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe
a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku a je zodpovedný za dodržanie podmienok stavebného
povolenia.

17. Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje
o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, stavebného dozoru,
dozoru projektanta a pod., stavebný denník vedie stavebník od prvého dňa prípravných prác až do
ukončenia stavebných prác na predmetnej stavbe.
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18. Pred začatím výstavby požiadať správcov všetkých dotknutých inžinierskych sieti o ich vytýčenie v
teréne a pri výstavbe rešpektovať pripomienky vznesené do času vydania tohto povolenia. O existencií
týchto podzemných sieti preukázateľne upovedomiť dodávateľa stavby.

19. Dodržať tieto podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby:
a) Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH -vyjadrenie z hľadiska
odpadového hospodárstva
Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný dodržiavať zákon o odpadoch s poukázaním najmä na
§ 14 ods. 1 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadov. .
Držiteľ odpadov zo stavebných prác je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie iba
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (napr. povolená skládka odpadov).
Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich
určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a s osobitnými predpismi.
V prípade vykonávania stavebných prác poddodávateľmi, tieto podmienky uvýdzať v príslušných
zmluvách, na základe ktorých poddodávatelia budú práce vykonávať.
Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho:
1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu
na opätovné použitie inému.
2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné
použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému
3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad
takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému.
4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
Držiteľ odpadov uchová doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi z predmetnej stavby.

b) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, oz Trebišov
- Križovanie vodných tokov v správe našej organizácie žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822
„Križovanie a súbehy vodení a komunikácií s vodnými tokmi“ a vodovodné potrubie požadujeme osadiť
do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t do hĺbky min. 1,5 m pod dno potoka.
- Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47, § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z.z. o
vodách v znení neskorších predpisov.
- Zhľadiska protipovodňovej ochrany žiadame dodržať § 37 zákona č. 7/2010 z.z. o ochrane pred
povodňami v znení neskorších predpisov.
- V prípade záberu pozemkov, vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., požadujeme ho majetkoprávne
doriešiť osobitnou žiadosťou.
- Upozorňujeme, že obec Hrubov sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa a čiastočne III. stupňa
povrchového vodárenského zdroja (VZ) Ondava – Kučín, ktoré bolo určené rozhodnutím č.498/81/82
zo dňa 25.01.1982, vydané bývalým Východoslovenským Krajským národným výborom, odborom PLVH
v Košiciach. Na území s určenými OP pre VZ Ondava – Kučín je potrebné postupovať v súlade s
podmienkami stanovenými v uvedenom rozhodnutí, ako aj v zmysle príslušnej platnej legislatívy (vodný
zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, Vyhláška č.29/2005 Z.z. o určovaní ochranných
pásiem vodárenských zdrojov).
- V zmysle § 47 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré
nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom
území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali
plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
- Správca vodného toku podľa § 49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

c) Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor
Správny orgán súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Hrubov na nepoľnohospodársky zámer
na čas kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, na realizáciu
stavby „Hrubov – vodovod“ na poľnohospodárskych pozemkoch formou výkopových prác za dodržania
nasledovných podmienok:
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1.Dodržať začiatok a ukončenie prác spojených s použitím poľnohospodárskej pôdy vrátane uvedenia
poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a termín zahájenia a ukončenia prác písomne oznámiť
správnemu orgánu.
2.Pred začatím akcie vykonať skrývku humusového horizontu. Oddelene skladovať skrývku ornice
(vrchnú humusovú vrstvu) a výkop realizovať tak, že sa jednotlivé vrstvy uložia oddelene na strane výkopu
a zabezpečiť, aby počas prác nedochádzalo k znehodnoteniu zhrnutej ornice.
-Po uložení, montáži a preskúšaní optickej prenosnej siete výkop zahrnúť zeminou v opačnom poradí, ako
bol vyhlbovaný, na povrchu rozprestrieť humusový horizont z vykonanej skrývky. Výsledný stav povrchu
terénu musí byť upravený tak, aby nebol horší ako bol pôvodný stav.
-Správnosť vykonania prác na dotknutých pozemkoch je predmetom kontrolnej činnosti Pôdnej služby
podľa zákona.
3.Vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch.

d) Krajský pamiatkový úrad Prešov
Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Hrubov – vodovod“ s
nasledujúcou podmienkou:
Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo
nezničil.

e) Slovenský pozemkový fond súhlasí s realizáciou predmetnej stavby podľa PD na pozemkoch NV/SPF
za podmienok:
-na dotknuté pozemky SPF/NV bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné
bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF.
Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán
podľa skutočného vedenia a uloženia stavby
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemkov SPF/NV
-všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti so stavbou vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami
-po dokončení stavby budú pozemky SPF/NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na
doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady
-stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe
ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF/NV previesť na žiadateľa, zároveň
žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF/NV

f) Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, SSOPaK
Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany
prírody a krajiny.
Pre zabezpečenie ochrany prírody a krajiny sa uplatňujú nasledovné požiadavky:
-krovitú a drevinovú vegetáciu odstrániť v období 01.10. do 28.02. kalendárneho roka v zmysle zákona
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
-po realizácii projektu uviesť okolie stavby do pôvodného stavu
Pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k
predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov.

g) LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, Vranov
nad Topľou vydáva súhlas pre vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt čerpacej stanice. Po
vydaní stavebného povolenia bude na predmetné parcely uzavretá nájomná dohoda.

h) Východoslovenská distribučná, a.s.
- Pripojenie nového odberu z jestvujúcej nadzemnej distribučnej sústavy VSD, a.s. odsúhlasujeme po
stránke technického riešenia bez pripomienok.
- Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) – žiadateľ (investor): Zriadenie PDS
končí poistkovou skrinkou VRI (NN prípojka). Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z
poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača (RE).
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- V zmysle ustanovení § 39 zákona č. 251/2012 Z.z. Vám oznamujeme, že naša spoločnosť, ako
prevádzkovateľ distribučnej sústavy si vyhradzuje právo na realizáciu stavebného objektu SO 502.1 –
Nová RIS.
- Náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane RE znáša žiadateľ.
- Po zrealizovaní odberného el. zariadenia a elektromerového rozvádzača žiadame dať vypracovať
oprávnenej organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíznu správu) odberného el. zariadenia
vrátane RE.
- Žiadame dodržať platné ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady
bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti
osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.
- Pred pripojením nového odberného miesta alebo pri úprave hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity
pripojenia - !MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je
žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby
mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o
distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp.
zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta – v opačnom
prípade nedôjde zo strany PDS k pripojeniu daného odberného miesta.
V zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. Zmluvu o
pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia,
resp. v prípadoch, keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napr. byty alebo nebytové
priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.
- O uzatvorenie Zmluvy o pripojení môže požiadať vybraný dodávateľ elektriny alebo vlastník pripájaného
zariadenia, prostredníctvom formulára e.Reklamácia na portáli eVSD (www.vsds.sk) alebo písomne na
e-mailovej adrese info@vsds.sk.
- K uzatvoreniu Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy NN je potrebné zo strany žiadateľa predložiť:-
platné vyjadrenie PDS, - platnú správu o odbornej prehliadke a skúške riešeného odberného el. zariadenia
(zabezpečí žiadateľ), - doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu – napr. list vlastníctva
nie starší ako 30 kalendárnych dní (je akceptovaný výpis z www.katasterportal.sk). Doklady slúžiace na
preukázanie vlastníckeho vzťahu sú upravené v Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD, a.s., ktorý je
zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk)
- Je potrebné realizovať pripojenie k NN sieti VSD, a.s,.
- Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo o zvýšenie
maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za
pripojenie je určená podľa výšky amperickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom na základe
rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie
do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do
distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk).
- Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje
prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
- V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku, VSD nepripojí odberné
miesto do distribučnej sústavy. VSD nezodpovedá za škodu a ušlý zisk z dôvodu nepripojenia odberného
miesta pre nesplnenie podmienok uvedených v tomto stanovisku zo strany žiadateľa o pripojenie.

20.Stavebník je povinný po skončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie
kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby je povinný okrem iných dokladov predložiť doklady o
vhodnosti materiálov použitých na stavbe, stavebný denník, doklad o vytýčení stavby a porealizačné
zameranie, . . .

21.Stavba „Hrubov – Vodovod“ má väzbu na výstavbu vodojemu v obci Ohradzany a výstavbu vodovodu
v obci Baškovce a Turcovce. Stavba „Hrubov – vodovod“ môže byť uvedená do prevádzky iba po
skolaudovaní vodojemu v obci Ohradzany, riešeného v rámci stavby „Ohradzany – Rozšírenie vodovodu“ ,
skolaudovaní stavby „Baškovce – Vodovod“ a „Turcovce – vodovod“.

22.Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právnu moc, sa so
stavbou nezačne.
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B. Všeobecné ustanovenia:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť( § 52 zák. č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa , keď nadobudlo
právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy
stavebníkovi k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom (stavebnom) konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie
Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy, preskúmal v stavebnom konaní žiadosť stavebníka - obec Hrubov, doručenej dňa 28.10.2022, vo
veci vydania povolenia na realizáciu vodnej stavby „SO 501 – ČS pre obec Hrubov, SO 502 – Elektrická
prípojka k ČS pre obec Hrubov, SO 504 – Vodojem Hrubov 2x50 m3, SO 505 – Odpad z vodojemu
Hrubov, SO 506 – Oplotenie vodojemu Hrubov, SO 507 – Terénne a sadové úpravy vodojemu Hrubov,
PS 501 – Strojnotechnologické zariadenie ČS pre obec Hrubov, PS 502 – Elektrotechnické zariadenie a
telemetria ČS pre obec Hrubov, PS 503 – Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hrubov, PS 504 –
Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov“ pre stavbu „Hrubov - Vodovod“.

Listom zo dňa 28.12.2022 bolo oznámené začatie vodoprávneho stavebného konania verejnou
vyhláškou. Dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť
najneskoršie pri ústnom pojednávaní. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v
územnom konaní, sa neprihliada. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 30.01.2023. Vo vodoprávnom
stavebnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Na základe predložených dokladov a projektovej dokumentácie, po vykonanom vodoprávnom konaní,
rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle ust.§ 53 a § 54 ods.1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní podať odvolanie do l5 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné.

Toto rozhodnutie musí byť zverejnené v obci Turcovce a v obci Hrubov mieste obvyklým spôsobom po
dobu 15 dní.

Vyvesené dňa.............................
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Zvesené dňa..............................

pečiatka, podpis

Potvrdené celé rozhodnutie po lehote určenej na vyvesenie rozhodnutia, doručiť na Okresný úrad
Humenné, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 4.posch. č.dv.153.

Toto rozhodnutie je podľa §177 a nasl. zákona č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok preskúmateľné
súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Jozef Harakaľ
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10171

Doručuje sa
Obec Hrubov, Hrubov 97, 067 23  Hrubov, Slovenská republika
Obec Turcovce, Turcovce 35, 067 23  Turcovce, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., povodie Bodrogu, OZ, M.R.Štefánika 25, 075 01  Trebišov,
Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 040 01  Košice, Slovenská republika
Enviroline, s.r.o., Košice, Svätoplukova 37, 040 01  Košice, Slovenská republika
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01  Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03  Vranov nad Topľou,
Slovenská republika
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Hrubov, Hrubov 98, 067 23  Hrubov, Slovenská
republika

Na vedomie
Okresný úrad Humenné, OSŽP, OH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, OSŽP, OPaK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, Odbor pozemkový a lesný, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská, 066 01 Humenné 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, 080 01 Prešov 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov


