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  ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikovo námestie č.5 , 052  01  Spišská Nová Ves

  Podľa rozdeľovníka

  Váš list číslo/zo dňa Naše číslo

OU-SN-OSZP-2021/006863-006

Vybavuje/linka

Ing. Elena Korenková/  

053/4173246

S p i š s k á  N o v á  V e s 

11. 08. 2021

  Vec
Stavba : “Vodovod obce Kaľava II. etapa – Technológia ČS, výtlačný vodovod, vodojem“ - oznámenie o začatí stavebného 
konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – verejná vyhláška 

Stavebník – Obec Kaľava, Obecný úrad Kaľava č. 63, podal dňa 18.02.2021 na Okresnom úrade Spišská Nová Ves odbor
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ SNV OSŽP“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu - 
“Vodovod obce Kaľava II. etapa – Technológia ČS, výtlačný vodovod, vodojem“ - na pozemkoch parc. č. KN-C 740/3, 
740/2, 740/1, 755, 766/1 (E-KN 619), 696 (E-KN 619), 723/1 (E-KN 619), 723/9, 723/6, 723/7, 723/8, 723/1 (E-KN 605), 
661/2 (E-KN 696/1)  v k.ú. Kaľava.  
  
Rozsah a účel navrhovanej stavby:    
  
PD nadväzuje na I. etapu výstavby vodovodu, ktorý zabezpečí zásobovanie obyvateľstva obce Kaľava pitnou vodou z 
vlastných  vodných zdrojov – prameňov. V II. etape PD rieši osadenie technologického vybavenia v čerpacej stanici (ČS), 
výtlak zachytenej vody z čerpacej stanice do vodojemu s dostatočnou akumuláciou vody a s požadovaným tlakom vrátane 
zdravotného zabezpečenia vody. 
  
V ČS bude osadená AT stanica, ktorá zabezpečí výtlak vody do vodojemu. Voda do vodojemu bude privedená výtlačným 
potrubím realizovaným z liatinových a HDPE tlakových rúr profilu DN 80 mm. Podzemný vodojem veľkosti 2x50 m3 s 
manipulačnou komorou bude osadený na kóte ± 0,0 = 583,50 m n.m. Navrhovaná výška osadenia nezaručuje dostatočný 
tlak vody v celej vodovodnej sieti obce, preto vo vodojeme bude osadená AT stanica. Odvodnenie vodojemu bude rúrami 
DN 125 vyústené do vodného toku Jaseňovec. Prívod elektrickej energie pre vodojem a ČS bude zabezpečený NN 
prípojkou vedenou od najbližšieho stĺpa NN rozvodov v obci.  
  
Členenie stavby na stavebné objekty : 
SO 01.01 – ČS, technológia 
SO 01.02 – ČS, statický posudok 
SO 01.03 – ČS, elektroinštalácia 
SO 02 – výtlačný vodovod 
SO 03.01 – Vodojem, stavebná časť 
SO 03.02 – Vodojem, technológia 
SO 03.03 – Vodojem, statický posudok 
SO 03.04 – Vodojem, elektroinštalácia 
SO 05 – Odvodnenie vodojemu 
SO 05 – Oplotenie vodojemu 
SO 06 – Elektrická NN prípojka 
  
Projektovú dokumentáciu stavby vypracovala a overila Ing. Gavalierová, Projektová kancelária, Zimná 94,  Sp. Nová  Ves - 
č. zák. 02/2020, autorizovaná stavebná inžinierka, č.reg. *1664*A*2-2.  
  
Na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Vojkovce, stavebný úrad, územné rozhodnutie pod č. 164/2019/UK-R/Sl zo dňa 
19.08.2019. 
  
  
OÚ SNV OSŽP ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  podľa § 26 ods. 
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  Ing. Miloslav Polomský
vedúci

 

3 a § 61 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 v znení neskorších noviel   (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 
zák. č. 50/1976 Zb  o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“), na základe podanej  žiadosti, podľa § 61 stavebného zákona a  podľa § 73 vodného zákona  oznamuje začatie 
vodoprávneho konania, ktoré začalo dňom podania, vo veci povolenia výstavby uvedenej vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 
vodného zákona a vydania povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c - na vypúšťanie odpadových vôd
/vôd z prepadu vodojemu a odpadových vôd pri vypúšťaní a čistení nádrží vodojemu/ do povrchových vôd  - vodný tok 
Jaseňovec.    
  
V súlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona OÚ SNV OSŽP upúšťa od ústneho  pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch na OÚ SNV OSŽP, Štefánikovo námestie 
č. 5, 3. posch., č.dv. 14.   
  
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje stanoviská, námietky a pripomienky k predmetu konania uplatniť do 7 
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na OÚ SNV OSŽP. Na neskôr uplatnené námietky OÚ SNV OSŽP nebude 
prihliadať.  
  
Ak účastníci konania a dotknuté orgány neoznámia svoje stanoviská a pripomienky k predmetu konania v určenej lehote, 
má sa za to, že s navrhovanou stavbou  z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.  
  
  
Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 73 ods. 4 vodného zákona.  
OÚ SNV OSŽP žiada Obec Kaľava, aby predmetnú verejnú vyhlášku zverejnila po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne 
iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, 
žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. 
  
  
  
  
dátum vyvesenia, pečiatka,  podpis 
  
  
  
  
dátum zvesenia, pečiatka, podpis 
  
  
  
  
Doručí sa : 
1. Obec Kaľava, Obecný úrad 053 42 Kaľava č. 63  
2. vlastníci stavebných pozemkov a vlastníci susedných  pozemkov, ktorí môžu byť výstavbou predmetnej stavby  
dotknutí  - formou verejnej vyhlášky - úradná tabuľa Obce Kaľava 
3. Ing. Gavalierová, Projektová kancelária, Fraňa Kráľa 2, 052 01 Sp. Nová  Ves - projektantka 
4. Spoločenstvo Žec a spol. Kaľava, pozemkové spoločenstvo, 053 42 Kaľava 95,   
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
6. SVP š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
7. Reg. úrad verejného zdravotníctva Sp. Nová Ves, Mickiewicza  6, 052 20 Sp. Nová Ves 
8. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  
9. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
10. Slovak Telecom, a.s.,  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
11. Okresný úrad  Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Sp. Nová Ves 
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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  Rozdeľovník k číslu OU-SN-OSZP-2021/006863-006
  Obec Kaľava, Kaľava 63, 053 42  Krompachy 

Ing. Dana Gavalierová s.r.o., Tkáčska 2721/10, 052 01  Spišská Nová Ves 1 
Spoluvlastníctvo Žec a spol. Kaľava, pozemkové spoločenstvo, Kaľava 95, 053 42  Kaľava 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15  Bratislava 1 
Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59  Košice 1 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 20  Spišská Nová Ves 1 
VSD, Mlynská 31, 041 92  Košice 1 
SPP -  distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava-Ružinov 
Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
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