Okresný úrad Lučenec
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec
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Váš list číslo//zo dňa
//24.07.2019

Naše číslo
OU-LC-OSZP-20

19/009080-1

Vybavuje/línka
Ing. Viliam Kovács/09616S-2964

Lučenec
05.08.2019

Vec
Žiadosť o vydanie stavebného vodoprávneho
povolenia v zmysle § 26 zákona 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")
Upovedomenie
o začatí stavebného
vodoprávneho
konania a nariadení
ústneho pojednávania
spojeného s miestnym zisťovaním
- verejná vyhláška

Stavebník S&P - Holding s.r.o., J.C. Hronského
1, 960 01 Zvolen, IČO: 36057 916 podala dňa
24.07.2019
žiadosť o vydanie stavebného vodoprávneho
povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona
a podľa § 58 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej "stavebný zákon") na vodnú stavbu "Kotvenie
pre plávajúce
zariadenia
VS Ružiná"
na pozemkoch s parcelnými Č. KN-C 1641, 1638/1, 1626/19, 1626/1, 1670/1, 1626/119 (KN-E 335/1)
v katastrálnom území Divín. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie.
Obec Divín ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 stavebného zákona vydala na stavbu "Kotvenie pre plávajúce zariadenia VS Ružiná" rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 2l.03.2019
pod Č. 71/2019,
ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 28.06.2019. Následne Obec Divín vyjadrením
Č. 301/2019
zo dňa
23.07.2019 v zmysle § 120 stavebného zákona súhlasila s vydaním stavebného povolenia na stavbu "Kotvenie pre plávajúce zariadenia VS Ružiná" - SO-Ol Kotevné bloky, SO-02 Spevnené plochy, SO-03
Inžinierske siete, špeciálnym stavebným úradom, nakoľko projekt stavby je spracovaný v zmysle vydaného územného rozhodnutia.
Popis vodnej stavby
Ide o vodnú stavbu, v rámci ktorej budú vybudované kotevné bloky pre 4 ks plávajúcich zariadení rekreačných domov pre individuálnu
rekreáciu na betónových pontónoch vrátane ich napojenia na inžinierske siete. Súčasťou stavby je aj revitalizácia existujúcej spevnenej plochy. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
SO-Ol Kotevné bloky
Pre 4 navrhované kotvené objekty budú vybudované po dva kotevné bloky - samostatne pre nástupnú
lávku a vzperu. Šesť kotevných blokov bude umiestnených
na spevnenej časti (na brehu vodnej nádrže)
na úrovni pôvodnej hrany spevnenej plochy. Dva bloky pre vzpery budú umiestnené
mimo spevnenej
časti (brehu), t.j. vo vode. Bloky budú zhotovené z monolitického
železobetónu.
Horná hrana kotevných
blokov bude na kóte 255,40 m n. m., čo je 200 mm pod úrovňou max. dovolenej hladiny vody vo vodnej
nádrži 255,60 m n. m .. Samotné žiarovo - zinkované ocel'ové prvky pre kotvenie a sprístupnenie plávajúcich zariadení sú uvažované s nástupnou výškou na kóte 255,65 m n. m., t.j. plávajúce zariadenia budú
vždy prístupné "suchou nohou".
Kotevné bloky z návodnej strany budú chránené proti prípadnému podmývaniu vodnou hladinou geotextíliou a kamenným záhozom. Kotevné bloky umiestnené vo vode budú
opatrené kamenným záhozom a geotextíliou okolo celého pôdorysu.
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Kotvené objekty .Jiausbóty" budú riešené ako jednopodlažné drevostavby s plochou strechou. Výška
hausbótov od pontónov bude 3,85 m. Podrobný projekt hausbótov nie je súčasťou projektovej dokumentácie vodnej stavby, nakoľko hausbóty nie sú predmetom tohto stavebného vodoprávneho konania.
SO-02 Spevnené plochy
Ide o revitalizáciu existujúcich spevnených plôch, ktorá spočíva v uložení nového betónového
povrchu, veľkoformátovej betónovej dlažby hr. 80 mm (plocha bude pojazdná aj pre vozidlá nad 3,5 t) na
zhutnenom lôžku z drveného kameniva. Plocha bude ohraničená betónovými obrubníkmi. Nábrežnú
hranu bude tvoriť základ ako prostý nosník vol'ne položený v kapsách kotevných blokov. Úpravu brehu
bude tvoriť zához z lomového kameňa s vyklinovaním nasucho s menšími kusmi a geotextília na elimináciu vymývania vodnou hladinou.
SO-03 Inžinierske siete
Prípoj ka NN pre napojenie kotvených objektov na zdroj el. energie sa zrealizuje z existujúceho NN
rozvodu nachádzajúceho sa za telesom asfaltovej komunikácie medzi existujúcimi chatami. Na návodnej
strane komunikácie bude umiestnená elektromerová skriňa s meraním pre 4 samostatné odberné miesta.
Z rozvádzača bude vedená samostatná zemná káblová prípoj ka pre každý kotvený objekt. Prípojky budú
ukončené v gélových spojovacích škatuliach umiestnených do kovových pochôdznych škatúl', ktoré budú
osadené do dlažby pri nástupných lávkach. Prepoj s hausbótom bude lankovým vodičom.
Napojenie na vodu bude zrealizované z verejného vodovodu HDPE 100 vedeného pozdlž telesa
asfaltovej komunikácie. Vodomerná šachta bude umiestnená na návodnej strane komunikácie. Prepoj
bude riešený pretláčaním a napojenie navŕtavacím pásom. V šachte bude umiestnené meranie a budú znej
vedené 4 potrubia pre každý kotvený objekt samostatne. V šachte je priestorová rezerva na montáž fakturačných vodomerov. Jednotlivé potrubia budú ukončené šróbovacou armatúrou s vypúšťacím ventilom
pri kotevnom bloku lávky. Kotvené objekty budú pripojené flexibilne tlako sacou hadicou.
Nakol'ko v blízkom okolí nie je vybudovaná splašková kanalizácia, splaškové vody budú odvedené
do betónových žúmp. Každý kotvený objekt bude mať samostatnú železobetónovú žumpu s hornou
krycou doskou v pojazdnom prevedení. Poklop bude riešený ako vodotesný a vzduchotesný. Zo žumpy
bude pripravená napúšťacia tlakosacia hadica so šróbovacou armatúrou. Vypúšťanie splaškových vôd
z kotvených objektov je uvažované ako výtlakové cez tlakosaciu hadicu pripojenú na žumpu. Odvetranie
žúmp bude spoločné - pozdlž brehu bude osadené odvetrávacie potrubie ako zberač s vyústením cez
vetraciu hlavicu v zatrávnenej časti svahu pod asfaltovou komunikáciou.
Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 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, príslušný orgán štátnej vodnej správy podl'a § 61 vodného zákona
a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona upovedom uje podľa § 18 správneho
poriadku v súlade s § 73 ods. 5 vodného zákona a s § 61 stavebného zákona všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí stavebného vodoprávneho konania podľa § 26 ods. 1 vodného
zákona a § 61 stavebného zákona a súčasne v súlade s § 21 správneho poriadku

nariaďuje
o predloženej žiadosti ústne pojednávanie na deň 24. 09. 2019 (utorok) o 10:00 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Divín.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade v kancelárii č. 324 a pri ústnom pojednávaní.
V súlade s ustanovením § 21 ods. 2 správneho poriadku, § 73 ods. 5 vodného zákona a § 61 ods. 1
stavebného zákona účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote si môžu svoje stanoviská uplatniť aj
dotknuté orgány. Na pripomienky alebo námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom
konaní alebo pri prerokovaní územného plánu sa neprihliada.
V zmysle § 17 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania sa môžu dať zastupovať iným zástupcom.
Splnomocnenie na zastupovanie podľa § 17 ods. 3 správneho poriadku je potrebné preukázať písomným
plnomocenstvom.
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Doručí sa
1. S&P - Holding s.r.o., J.C. Hronského 1, 960 O 1 Zvolen - stavebník
2. SVP, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Bystrica - vlastník pozemku a VS Ružiná
3. Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica - správca pozemku vo vlastníctve SR
4. Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - vlastník pozemku
5. SM PONTON, s.r.o., Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava - generálny projektant a zhotoviteľ stavby,
zodpovedný projektant Ing. arch. Peter Kreva
6. Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby, Ostrov Sv. Alžbety 3098, 94501 Komárno
7. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
8. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, SPHI Lučenec, Fiľakovská cesta 45, 98480 Lučenec
9. Lesy SR, OZ Kriváň, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
10. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica
11. StVPS, a.s., Banská Bystrica, OZ 02 Lučenec, Veľký Krtíš, Komenského 4,98453 Lučenec
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina
13. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
15. KPÚ Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
16. OR HaZZ, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
17. OÚ Lučenec, pozemkový a lesný odbor
18. OÚ Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP - úsek štátnej správy OH
19. OÚ Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP - úsek štátnej správy OPaK
Okresný úrad Lu&aec

.

Odbor starostlivosti o tiYOtDé PrOStRldie
Námestie republiky 26
984 36 Lučenec

Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru

Toto upovedomenie má v zmysle § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky
a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a v obci Divín spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

l, J,

j.Nlj

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:
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