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Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodných stavieb a vydania povolenia
na osobitné užívanie vôd, s upustením od ústneho pojednávania - verejná vyhláška
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“),
úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“) a ako 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“) na základe žiadosti Obce Volkovce, Hlavná 4, 951 87 Volkovce v zastúpení konateľa spoločnosti
M:projekcia, s.r.o., Tribečská 25, 95301 Zlaté Moravce, Mgr. Juraja Mošku, zo dňa 06.04.2021 podľa § 61 ods. 2
stavebného zákona a § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov v súlade s § 73 ods. 6 vodného zákona
upovedomuje
účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania
I.
podľa § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona vo veci povolenia na uskutočnenie vodných stavieb „SO 301
Verejný vodovod a prípojky“, SO 401 Verejná splašková kanalizácia a prípojky“ a „SO 601 Dažďová kanalizácia“,
ktoré budú vybudované v rámci stavby „Obytná zóna Volkovce - Na konopniskách” v nasledovnom rozsahu:
SO 301 Verejný vodovod a prípojky
SO 301.1 Rozšírenie verejného vodovodu
- HDPE D110 SDR17, dĺžka 210,5m
- 2 x podzemný hydrant DN80 (PH, PH+K)
SO 401 Verejná splašková kanalizácia a prípojky
SO 401.1 Spoločná tlaková kanalizácia
- HDPE D90 SDR17, dĺžka 202,5 m
- gravitačná kanalizácia PVC DN 200 SN8, dĺžka 3 m
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SO 601 Dažďová kanalizácia
- kanalizačná stoka ,,D“ – PVC DN 250 SN8, dĺžka 186,5 m
– PVC DN 200 SN8, dĺžka 27,0 m
- kanalizačné šachty – 7 ks (KŠd1 – KŠd7)
- uličné vpusty – 6 ks (UV1 – UV6)
- ORL s výkonom do 30 l/s, s koncentráciou na výstupe do 0,1 mgl/NEL
- vsakovací systém – DREN BLOK DB 60, o rozmere 4,8x7,2x1,8 m (288 ks blokov Ekodren DB 60)
v katastrálnom území: Volkovce
na parc. podľa KN stavu „C“ č.: 781/4 (na parc. č. 781/20 a 781/26 vyňatých z parc. č. 925 na základe geometrického
plánu č. 90/2021 vypracovaného Ing. Marekom Blaškom dňa 16.03.2021 a úradne overený Ing. Petrom Čúzym dňa
30.03.2021 pod č. 123/2021), 925, 926
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 818
charakter stavby: trvalá
účel stavby: zásobovanie pitnou vodou a odvedenie splaškových a dažďových vôd
II.
podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd – na vypúšťanie
vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch komunikácie a chodníkov vybudovaných v rámci stavby „Obytná
zóna Volkovce – na konopniskách” cez uličné vpuste a dažďovú kanalizáciu, o Q = 36,2 l/s, s prečistením v ORL
s výkonom do 30 l/s a s koncentráciou na výstupe do 0,1 mgl/NEL, cez vsakovací systém DREN BLOK DB 60, o
rozmeroch 600x600x600, objeme 216 dm3, vybudovaný na parc. KNC č. 781/4 v k. ú. Volkovce, do podzemných
vôd nepriamo.
Predmet stavieb:
SO 301.1 Rozšírenie verejného vodovodu - predmetná projektová dokumentácia rieši rozšírenie verejného
vodovodu, ktorý bude zásobovať pitnou vodou novovzniknutú ulicu vybudovanú v rámci stavby „Obytná zóna
Volkovce – na konopniskách”. Navrhovaný vodovod bude napojený na existujúci vodovod na ulici Janka Kráľa v
obci Volkovce. V bode napojenia budú osadené zemné sekčné uzávery. Od bodu napojenia bude vedené rozšírenie
verejného vodovodu do budovanej lokality. Vodovodný rád bude ukončený podzemným hydrantom, ktorý bude
slúžiť na odkalenie. Na trase vodovodného potrubia bude osadený ešte 1 ks podzemného hydrantu DN80.
SO 401.1 Spoločná tlaková kanalizácia – vybudovanou tlakovou kanalizáciou budú dopravované splaškové
odpadové vody z domových čerpacích staníc do existujúcej kanalizačnej stoky, ktorá je vedená na ulici Janka Kráľa v
obci Volkovce. Od bodu napojenia bude vybudovaný ukludňujúci úsek – gravitačná časť splaškovej kanalizácie. Táto
časť kanalizácie bude ukončená v kanalizačnej šachte KŠ, do ktorej bude zaústené výtlačné potrubie z navrhovanej
lokality. Na konci trasy tlakového potrubia bude osadená preplachovacia súprava DN80 na prečistenie potrubia.
SO 601 Dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody z navrhovaných spevnených plôch komunikácie a
chodníkov. Systém odvedenia dažďových vôd je navrhnutý pomocou dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená
do vsakovacieho systému. Dažďové vody z priľahlých spevnených plôch budú pred zaústením do vsakovacieho
systému prečistené v odlučovači ropných látok o kvalite čistenia do 0,1mg/l NEL a o prietoku do 30 l/s. Vsakovací
systém bol navrhnutý o rozmeroch 4,8 x 7,2 x 1,8 m, z blokov Ekodren DB60 o počte 288 ks.
K vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie prečistených vôd z povrchového odtoku do podzemných
vôd nepriamo bol predložený hydrogeologický posudok vypracovaný NOBAGEOS, Mariánska 6, Nová Baňa,
RNDr. Emilom Ďurovičom, pod názvom úlohy: „Obytná zóna Volkovce – Na konopiskách“, v januári 2021. V
závere posudku je konštatované, že infiltrácia zrážkovej vody po prečistení v ORL nebude mať negatívny vplyv na
životné prostredie a na kvalitu podzemnej vody v okolí infiltračného objektu. Pri dimenzovaní infiltračného objektu
bolo odporučené použiť hodnotu koeficientu filtrácie kf = 6,500.10-5 m/s a retenčný objem infiltračného objektu
nadimenzovať na množstvo (objem) prívalových zrážok spadnutých na spevnené plochy a na priepustnosť infitračnej
zeminy. Uvedené skutočnosti boli zohľadnené pri návrhu vsakovacieho objektu, ktorý je súčasťou stavebného
objektu SO 601 Dažďová kanalizácia.
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Keďže orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovaných stavieb, upúšťa sa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a
ústneho konania.
Podľa § 27 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov určuje
orgán štátnej vodnej správy účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 8 dní odo dňa doručenia tohto
upovedomenia na vyjadrenie sa k veci. Svoje námietky a stanoviská si môžu uplatniť najneskoršie v tejto lehote,
inak sa na ne neprihliadne.
Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si
zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.
Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy. Do spisu veci možno
nahliadnuť na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, Sládkovičova 3, Klientske centrum, č. dverí 16.
Pred vydaním rozhodnutia majú možnosť vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie.
Trovy konania, ktoré vzniknú správnemu orgánu znáša správny orgán. Trovy, ktoré v konaní vzniknú účastníkovi
konania, znáša účastník.
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré OÚ Zlaté Moravce, OSŽP
vzniknú ich zavinením, môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným účastníkom
konania.
Toto upovedomenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradných
tabuliach: Obce Volkovce, Okresného úradu Zlaté Moravce a na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk
a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Posledný
deň vyvesenia je dňom doručenia upovedomenia. Súčasťou tohto upovedomenia je časť projektovej dokumentácie
- celková situácia stavby
Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Volkovce toto potvrdené oznámenie v jednom vyhotovení zašle späť špeciálnemu
stavebnému úradu OÚ Zlaté Moravce, OSŽP.
Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci susedných pozemkov a stavieb – Obec Volkovce, Hlavná 4, 951
87 Volkovce
............................................ ..............................................
vyvesené dňa: zvesené dňa:
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:
2. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci susedných pozemkov a stavieb - Okresný úrad Zlaté Moravce,
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
............................................ ..............................................
vyvesené dňa: zvesené dňa:
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doručí sa účastníkom konania:
3. Obec Volkovce, Hlavná 4, 951 87 Volkovce
4. Ing. František Janega, Piešťanská 23, 949 01 Nitra
a na vedomie dotknutým orgánom:
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5. ZsVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
6. RÚVZ so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája 1A, 953 01 Zlaté Moravce
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
11. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
12. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra
13. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP (OH a OPaK)

Na vedomie
Západoslovenská vodáreňská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou, 949 60 Nitra 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach, 1.mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 811 01 Bratislava 1
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pobočka Nitra, Coboriho 2, 949 01 Nitra 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 1

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-ZM-OSZP-2021/000668-002
M:projekcia s.r.o., Tribečská 25, 953 01 Zlaté Moravce 1
Obec Volkovce, Hlavná 4/218, 951 87 Volkovce
František Janega, Benkova 374/11, Klokočina, 949 11 Nitra 11
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1
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