
OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kukorelliho 1, 066 01  Humenné____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-HE-OSZP-2022/007840-005

Humenné
21. 09. 2022

Rozhodnutie
povolenie 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 Víťazovce, doručenej
dňa 06.07.2022, vo veci vydania vodoprávneho stavebného povolenia na vodnú stavbu „Víťazovce – 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 Víťazovce, Víťazovce 90, 067 24 Lukačovce,
IČO 00323756

Zriadenie vodnej stavby:
„Víťazovce - vodovod“

SO 601 – Zásobná vodovodná sieť obce Víťazovce

Vetva 1 HDPE DN 100 mm 2451,00m
Vetva 2 HDPE DN 100 mm 341,00m
Vetva 2-1 HDPE DN 100 mm 108,50m
Vetva 3 HDPE DN 100 mm 211,00m
Vetva 4 HDPE DN 100 mm 581,00m
Vetva 5 HDPE DN 100 mm 316,50m
Vetva 5-1 HDPE DN 100 mm 144,00m
Vetva 6 HDPE DN 100 mm 211,00m
Vetva 7 HDPE DN 100 mm 1134,00m
Vetva 7-1 HDPE DN 80 mm 66,00m
Vetva 7-2 HDPE DN 80 mm 82,00m
Vetva 8 HDPE DN 100 mm 900,00m
1 ks domáca vodárenská automatická tlaková stanica
Podzemný hydrant 24 ks – z toho 14 ks podzemný hydrant – vzdušník
10 ks podzemný hydrant – kalník
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Nadzemný hydrant 23 ks - pre plnenie požiarnej techniky
Stavba bude slúžiť na zásobovanie obyvateľov obce Víťazovce pitnou vodou.

Stavba sa bude realizovať:
- v katastrálnom území obce Ohradzany – na pozemkoch parcela č. KNC 862/2, KNC
987/4, KNC 862/1 (KNE 1022, 1023, 1024), KNC 979 (KNE 2524)

- v katastrálnom území obce Víťazovce – na pozemkoch parcela č. KNC 452/2 (KNE 2373), KNC 459/2 (KNE
2373), KNC 452/3, KNC 432, KNC 433, KNC 434, KNC 335/2, KNC 436, KNC 438, KNC 359, KNC 358, KNC
301/4, KNC 301/1, KNC 439, KNC 458/1, KNC 443, KNC 442/1, KNC 458/1 (KNE 2371/1), KNC 444, KNC
447, KNC 446, KNC 476/2, KNC 19/2, KNC 17/2, KNC 598, KNC 449/1, KNC 449/2, KNC 449/3 (KNE 2371/3),
KNC 457/3 (KNE 2291/13), KNC 457/2 (KNE 2291/151), KNC 449/4, KNC 449/3, KNC 524/8, KNC 453/1, KNC
453/2, KNC 449/4, KNC 457/2, KNC 454/1, KNC 454/2, KNC 454/3, KNC 454/4, KNC 454/5, KNC 604, KNC
605/2 (KNE 2291/23), KNC 604

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.

B: Podmienky povolenia:
1. Stavebník: Obec Víťazovce, Víťazovce 90, 067 24 Lukačovce

2. Stavba bude umiestnená v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Obcou Slovenská Volová pod č.
SV-2020/117-OcÚ zo dňa 16.10.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.11.2020.

3. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby „Víťazovce - Vodovod“
– vypracoval spoločnosť Enviroline s.r.o. Košice, Františkánska 5, 040 01 Košice, Ing. Zuzana Lukáčová,
autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 6851*I2, 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. Do 15 dní od ukončenia výberového konania, oznámiť
Okresnému úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie zhotoviteľa stavby a odborný dozor stavby.

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.
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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.

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 a nemôže sa zbaviť povinnosti na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
Za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ktoré vznikli pri výstavbe, je zodpovedná osoba, ktorej bolo
vydané stavebné povolenie na výstavbu a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch, zodpovedná osoba je
povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo
údržbe komunikácií.
Pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to
určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať
bez súhlasu podľa zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje. Držiteľ odpadov
uchová doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi.
Upovedomujeme, že odpadom nie je nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný
počas prác, ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
V prípade vykonávania stavebných prác poddodávateľmi, žiadame tieto podmienky uvádzať v príslušných
zmluvách, na základe ktorých poddodávatelia budú práce vykonávať.

b) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod Trebišov
S navrhovanou výstavbou vodovodu súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
1. Križovanie vodných tokov v správe našej organizácie žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie
a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Chráničku vodovodného potrubia požadujeme podľa možností
ukončiť min. 5,0 m od brehových čiar po oboch stranách vodných tokov.
2. V úseku súbehu vodovodného potrubia s korytom toku žiadame potrubie oadiť min. 5,0m od brehových čiar
vodného toku, resp. ak to nie je možné z dôvodu stiesnených priestorových pomerov, žiadame potrubie osadiť do
chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t.
3. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47 a 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení
neskorších predpisov.
4. Z hľadiska protipovodňovej ochrany žiadame o dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
v znení neskorších predpisov.
5. V prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., požadujeme doriešiť majetkovoprávny vzťah
osobitnou žiadosťou.
6. Ku kolaudačnému konaniu žiadame odovzdať nám porealizačné zameranie križovania vodných tokov s uvedením
rkm miesta križovania a v prietočnom reze križovania požadujeme uviesť zamerané nadmorské výšky brehov tokov,
dna a hornej chráničky. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe /súbor *.dgn, resp. *.dwg).
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c) Slovenský pozemkový fond
Súhlasí s realizáciou predmetnej stavby na pozemkoch SPF podľa projektovej dokumentácie za podmienky:
- 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

d) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné
Z hľadiska sledovania našich záujmov dávame súhlasné stanovisko pre ptreby vydania stavebného povolenia stavby
„Víťazovce – vodovod“ za dodržania nasledovných podmienok a ich citovania v stavebnom povolení:
1. Naša spoločnosť v obci Víťazovce v súčasnosti nemá v správe ani prevádzkovej údržbe podzemné inžinierske
siete. Upozorňujeme stavebníka, že kolaudácia predmetnej stavby je podmienená výstavbou a kolaudáciou vodojemu
Ohradzany, ktorý je v súčasnosti v štádiu prípravy výstavby.
2. V prípade trasovania po súkromných pozemkoch je nevyhnutné zriadiť vecné bremená.
3. Fakturačné vodomerné šachty vo vzťahu k našej spoločnosti žiadame situovať vo vzdialenosti max. 10 m od
miesta napojenia prípojky na verejný vodovod a maximálne 1,0 m za hranicou nehnuteľností.

e) Východoslovenská distribučná, a.s.
V blízkosti záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35 kV) rozvody a elektrická stanica (trafostanica
– TS), ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných NN rozvodov.
Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.
1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti
zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany
života a zdravia osôb a majetku.

2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.
Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
1.pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2.pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3.pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m.

3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča
na každú stranu.

4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov
podľa odseku 14 zakázané:
a)zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b)vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c)vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča
vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d)uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e)vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f)vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
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5)Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného
vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde môžu poškodiť vodiče
vzdušného vedenia.

6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia
prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia
udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho
nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov
a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame
dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla.
Táto vzdialenosť je
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov
podľa odseku 14 zakázané:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré
by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému
vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti pozemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné
podmienky:
1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového
podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 –
Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 – Ing. Peter Stoličný.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je
bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané
minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena t) tab.1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej
spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla.
Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055 610 2901.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73
6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov
proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

9) Ochranné pásmo elektrickej stanice
a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice,
pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti,
pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
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14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom
súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme
elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD,
a.s., prostrednictvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej enegie. Ich priebehy neevidujeme.

VSD, a.s. k plánovanému zámeru pre vydnie stavebného povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie
stavby „Víťazovce – Vodovod“ z hľadiska našich elektrorozvodných distribučných zariadení nemá námietky, ak
budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

Požiadavka na zriadenie nového odberného miesta nebola nárokovaná.

Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z.
o energetike, § 43, 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.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby
bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stvby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej
sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky
škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali
do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný
projektant.

Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

f) Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny
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:
- ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje § 47 zákona, musí
investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním povolenia (výrub v intraviláne povoľuje
obec, mimo intravilán Okresný úrad Humenné)
- krovitú a drevinovú vegetáciu odstrániť v období 01.10. do 31.03. 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) Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
K umiestneniu stavby „Víťazovce – Vodovod“ nemáme námietok a súhlasíme so začatím územného a stavebného
konania za predpokladu dodržania týchto podmienok:
1. Navrhovaný vodovodný rad bude 2x križovať cestu III/3826 v ckm cca 13,221 a 13,578, preto požadujeme
rešpektovať jej existujúcu trasu a šírkové usporiadanie v zastavanom území.
2. Je potrebné dodržať podmienky určené majetkovým správcom cesty, ktorým je Správa a údržba ciest PSK, oblasť
Humenné, Mierova 5139, 066 01 Humenné, č. SÚC PSK-HE/16-3/2020/286 zo dňa 08.04.2020.
3. Pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 30 dní vopred požiadať tunajší Okresný úrad,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie
cesty III/3826 a výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/3826 s doložením projektu
dočasného dopravného značenia odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom v Humennom.

h) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné
Súhlasí s realizáciou stavby „Víťazovce – Vodovod“ za dodržania nasledovných podmienok:
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- súhlasíme s navrhovanou spätnou úpravou vozovky Vetva 1 (uloženie do telesa cesty III/3826) podľa predloženej
PD,
- požadujeme v ďalšom stupni ralizácie stavby predložiť na odsúhlasenie PD na realizáciu stavby,
- v predloženej PD na realizáciu stavby požadujeme uviesť riešenie napojenia RD na vodovodný rad,
- v predloženej PD na realizáciu stavby požadujeme riešiť úpravu nábehov na vjazdy k jednotlivým RD a MK po
pokládke novej obrusnej vrstvy na celú dĺžku a šírku vozovky v hr. 110mm,
- navrhujeme buď odfrézovať celý úsek vozovky novo položenej obrusnej vrstvy, alebo vybudovať nábehy na vjazdy
k rodinným domom a MK v dĺžke cca 0,5-1,0 m z ACo,
- uloženie vodovodného radu popod jestvujúce priepusty navrhujeme riešiť pretlášaním alebo podvŕtaním potrubia
do chráničky.

i) Krajský pamiatkový úrad Prešov
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Víťazovce – 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.

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 „Víťazovce – Vodovod“ môže byť uvedená do prevádzky až po skolaudovaní vodojemu v obci Ohradzany.

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

C: Rozsah a podmienky uskutočnenia stavby na cudzom pozemku:

1. Oprávnenie stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vzniká nadobudnutím
právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 26 ods. 8 vodného zákona).
2. Stavba sa bude realizovať na pozemkoch:
- extravilán k.ú. Ohradzany – na pozemkoch parcela č. KNC 862/2, 862/1 (KNE 1022,1023,1024), KNC 979
(KNE2524), KNC 977/4
- extravilán k.ú. Víťazovce na pozemkoch parcela č. KNC 454/2, KNC 598, KNC 605/2 (KNE 2291/23)
3. Stavebný úrad ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým pozemkom alebo stavbám týmto
rozhodnutím, aby v prospech stavebníka trpeli vykonanie prác na svojich pozemkoch. Stavebník, v prospech ktorého
uložil špeciálny stavebný úrad toto opatrenie, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie pozemkov alebo
stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení nevyhnutných prác je
stavebník povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných
prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo
ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj
primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.
4.O začatí výkonu oprávnenia na cudzom pozemku je investor povinný upovedomiť užívateľa (vlastníka )
nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred.
5.V zmysle § 26 ods. 9 vodného zákona za obmedzenie vlastníckeho práva k dotknutým pozemkom týmto
rozhodnutím patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu. V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

D: 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 k stavebnému
povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu stavby.
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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 Víťazovce, doručenej dňa 06.07.2022, vo veci vydania
povolenia na realizáciu vodnej stavby „Víťazovce - Vodovod“.

Listom zo dňa 12.08.2022 bolo oznámené začatie vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou.
Prerokovanie predloženej žiadosti na ústnom pojednávaní sa uskutočnilo dňa 19.09.2022 v obci Víťazovce. 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.

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 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.

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

Vyvesené dňa.............................

Zvesené dňa..............................

pečiatka, podpis

Potvrdené celé oznámenie po lehote určenej na vyvesenie oznámenia, doručiť na Okresný úrad Humenné, odbor
starostlivosti o životné prostredie, 4.posch. č.dv.153.

Ing. Jozef Harakaľ
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10171

Doručuje sa
Obec Víťazovce, Víťazovce 90, 067 24  Víťazovce, Slovenská republika
Obec Ohradzany, Ohradzany 164, 067 22  Ohradzany, Slovenská republika
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Obec Slovenská Volová, Slovenská Volová 36, 067 22  Slovenská Volová, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31  Humenné,
Slovenská republika
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01  Košice - Staré Mesto, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod, M. R.
Štefánika 25, 075 01  Trebišov, Slovenská republika
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01  Humenné,
Slovenská republika
Enviroline, s.r.o., Košice, Svätoplukova 37, 040 01  Košice, Slovenská republika

Na vedomie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, Odbor CDaPK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, OSŽP - OH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, OSZP - OPaK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, Odbor pozemkový a lesný, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, 080 01 Prešov 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom, ODI, ODI, nemocničná 1, 066 01 Humenné 1


