
                odbor starostlivosti o životné prostredie 
 

                                                                        Námestie slobody 5, 093 01  Vranov nad Topľou 

 
 
Číslo :  OU-VT-OSZP-2021/002143–015                  Vranov n.T. 
           01.03.2021 
 
 

 

R O Z H O D N U T I E  
 
   Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie, ako 

príslušný orgán štátnej  správy - podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov“, v znení nesk. 
predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon)“ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), po uskutočnení 
vodoprávneho (stavebného) konania v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s § 
61 a § 62 „stavebného zákona“, rozhodol takto: 
    

p o v o ľ u j e 
  

stavebníkovi :     Obec Malá Domaša 
      (IČO : 00 332 534) 

 
              

  so sídlom :      Malá Domaša 106, 094 02  SLOVENSKÁ KAJŇA   
 

 

podľa § 26 ods. 1, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách“, v spojení s § 66 „stavebného zákona“ 
 

 

uskutočnenie vodnej stavby : 
     

„ROZŠÍRENIE ČOV MALÁ DOMAŠA“ 

 
 
Predmetom tohto vodoprávneho povolenia sú objekty :  

 
Stavebné objekty : SO 01 – ČOV 

  SO 02 – VÝUSTNÝ OBJEKT DO ONDAVY 
   SO 02.1 – ČERPACIA STANICA VYČISTENEJ VODY 
   SO 02.2 – VÝTLAČNÉ A GRAVITAČNÉ POTRUBIE 
  SO 03 – VODOVODNÁ PRÍPOJKA  

 
 

 
V súlade s § 26 ods. 4 „vodného zákona“ je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením. 
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TECHNICKÝ POPIS OBJEKTOV : 

 
SO 01 – ČOV : 
 

 Nádrž kontajnera „C“ a rozdeľovacieho objektu budú zhotovené z plastu, osadené na 
betónový podklad a obetónované debniacimi tvárnicami. Všetky objekty ČOV budú prekryté. 
Nové dúchadlo bude osadené na betónovej doske. 
 
SO 02 – Výustný objekt do Ondavy : 
 

SO 02.1 – Čerpacia stanica vyčistenej vody : 
 

 Nádrž čerpacej stanice vyčistenej vody bude zhotovená z plastu, osadená na 
betónový podklad a obetónovaná debniacimi tvárnicami. 
 
SO 02.2 – Výtlačné a gravitačné potrubie : 

 

Navrhovaná odtoková kanalizácia rieši odvod vyčistených vôd z ČOV do recipientu 
Ondava tlakovo a gravitačne, v celkovej dĺžke 678,17 m. 

Existujúca kanalizácia rieši odvod vyčistených vôd z biologických reaktorov do 
sútokovej šachty, z nej potrubím PVC D150 do merné ho objektu. 

Trasa navrhovanej kanalizácie bude kopírovať trasu existujúceho melioračného 
kanála, vedená bude v strede pravého brehu kanála, a je navrhovaná z časti ako gravitačná 
a z časti ako tlaková. Od merného objektu bude kanalizácia vedená ako gravitačná potrubím 
PVC D200 SN8 dížky 6,94m do čerpacej stanice vyčistenej vody (ČSvv) o rozmeroch 
Ø2000*2500mm, v ktorej bude umiestnené ponorné kalové čerpadlo. Pripojenie ČSvv k NN 
bude realizované z existujúceho rozvádzača umiestneného v areáli ČOV. Z ČS bude 
vyčistená voda prečerpávaná výtlačným potrubím HDPE Ø75*6,8 PN16 dĺžky 663,5m do 
kanalizačnej šachty Š1, odtiaľ bude vyčistená voda gravitačne odtekať potrubím PVC D250 
SN8 dĺžky 7,73m do recipienta Ondava. 
 
SO 03 – Vodovodná prípojka : 
 

 Navrhnutá vodovodná prípojka z existujúcej armatúrnej šachty AŠ1 v areáli zberného 
dvora – dimenzie HDPE Ø32*2,9 dĺžky 4,0m. Prípojka bude vedená cez zeleň a bude 
zaústená do armatúrnej šachty AŠ2, ktorá sa nachádza na pozemku investora v areáli ČOV 
cca 0,5m od hranice pozemku. Armatúrna šachta AŠ2 navrhovaná plastová priemeru Ø 
1200 mm, kde bude umiestnená uzatváracia a vypúšťacia armatúra. 
Meranie množstva odobratej vody pre areál zberného dvora a ČOV je v existujúcej 
vodomernej šachte vo vlastníctve obce na parcele č. 257/22 k.ú. Malá Domaša. 
 Potreba vody :   

priemerná denná :   QP = 80 l/deň   
maximálna denná : Qm = 160 l/deň 
max. hodinová : Qh = 12 l/h   = 0,003 l/s 
max. ročná :  Qr = 29,2 m3/rok 

 
 

Základné údaje charakterizujúce ČOV : 
 

Stavba ČOV je navrhnutá ako mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd, 
s mechanickým predčistením a biologickom čistení jednotným heterogénnym biologickým 
kalom udržiavaným vo vznose tlakovým vzduchom jemnobublinkovej aerácie, s úplnou 
stabilizáciou kalu a aktiváciou s predradenou denitrifikáciou. Zdrojom uhlíka pre procesy 
denitrifikácie je samotné organické znečistenie vody. 

Biologické čistenie odpadových vôd je navrhnuté v existujúcich biologických 
reaktoroch kontajner „A“ a kontajner „B“. Na ČOV sa dobuduje nový rozdeľovací objekt RO 
a biologický reaktor – kontajner „C“. Kalojem K, ručne stierané hrablice RSH, čerpacia 
stanica ČS1 a merný objekt MO zostanú zachované. Na odtoku sa vybuduje odtoková 
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kanalizácia vyčistenej vody vrátane čerpacej stanice vyčistenej vody ČSvv a výustného 
objektu do Ondavy. 

Celý proces čistenia je navrhnutý v automatickom riadení, s možnosťou ručného 
ovládania a so sledovaním údajov na technologickej schéme technologického rozvádzača. 

 
 

 Veľkosť zdroja znečistenia :  700 EO       (pri spotrebe 120 l/os/d)   

 Množstvo odpadových vôd  na prítoku do ČOV : 
     Q24     =  90 m3/deň    = 3,75  m3/h = 1,04 l/s 
     Qh,max =            14,63 m3/h  =   4,06 l/s 

Qroš    = 32 850 m3/rok 
 
 
 Vyústenie odpadovej vody – tok – Ondava 
                                        hydrologické číslo : 4-30-08-105 
              rkm : 66,238 
  

Navrhovaná ČOV bude zabezpečovať vyčistenie odpadových vôd v jednotlivých 
ukazovateľoch pod nasledovné limity znečistenia : 

     
BSK5 ..................  25 mg/l     

CHSKCr ..................        65 mg/l                    
NL ...................  25 mg/l     

 
 

MAJETKOPRÁVNE NÁLEŽITOSTI : 
 

Objekt SO 01 - ČOV – umiestnený na parcele : C-KN č. 256/24, kat. úz. Malá Domaša – vo 
vlastníctve stavebníka : Obec Malá Domaša (LV č. 254) 

 
Objekt  SO 02 – Výustný objekt do Ondavy – umiestnený na parcele : C-KN č. 283/2 (E-
KN č. 1281), kat. úz. Malá Domaša (LV č. 729) – vo vlastníctve súkromných osôb (20 
vlastníkov, z toho jeden vlastník v správe SPF) + Poľnohospodárske družstvo Kvakovce so 
sídlom v Malej Domaši 
 
podobjekt SO 02.1 – Čerpacia stanica vyčistenej vody – umiestnený na parcele : C-KN č. 
256/35, kat. úz. Malá Domaša – vo vlastníctve stavebníka : Obec Malá Domaša (LV č. 254) 
 

podobjekt SO 02.2 – Výtlačné a gravitačné potrubie – umiestnený na parcelách :  
C-KN č.  256/1 (E-KN č. 1265/11) – vo vlastníctve súkromných osôb (LV č. 649) 

C-KN č. 256/28 – vo vlastníctve : Gestus Investments, s.r.o. (LV č. 696) 

C-KN č. 256/1 (E-KN č. 1265/13) – vo vlastníctve súkromných osôb + Poľnohospodárske  
   družstvo Kvakovce so sídlom v Malej Domaši (LV č. 650) 

..... – všetky kat. úz. Malá Domaša,  
 
C-KN č. 326/3, kat. úz. Slovenská Kajňa - hydromelioračný kanál č. 5413090005  

(E-KN č. 1242/478 – vo vlastníctve súkromných osôb + Poľnohospodárske družstvo  
   Kvakovce so sídlom v Malej Domaši (LV č. 696) 

 E-KN č. 1242/479 – vo vlastníctve súkromných osôb (LV č. 697) 

 E-KN č. 1220/47 – vo vlastníctve súkromných osôb (1-v zastúpení SPF) (LV č. 682) 

 E-KN č. 199 – vo vlastníctve súkromných osôb (15-v zastúpení SPF) (LV č. 568) 

 E-KN č. 198 – vo vlastníctve súkromných osôb (2-v zastúpení SPF) +  
  Poľnohospodárske družstvo Kvakovce, so sídlom v Malej  
  Domaši (LV č. 567) 

 E-KN č. 197 – vo vlastníctve súkromných osôb) 
..... – všetky v kat. úz. Slovenská Kajňa,  
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C-KN č. 256/1 (E-KN č. 1257/1 – vo vlastníctve súkromnej osoby (LV č. 646) 

        E-KN č. 1256/1 – vo vlastníctve súkromných osôb + Poľnohospodárske  
   družstvo Kvakovce so sídlom v Malej Domaši (LV č. 739) 

       E-KN č. 1256/3 – vo vlastníctve súkromných osôb (7-v zastúpení SPF)  
   (LV č. 329) 

       E-KN č. 1255/2 – vo vlastníctve súkromných osôb + Poľnohospodárske  
   družstvo Kvakovce so sídlom v Malej Domaši (9-v  
   zastúpení SPF) (LV č. 345) 

       E-KN č. 1254/2 – vo vlastníctve súkromných osôb + Poľnohospodárske  
   družstvo Kvakovce so sídlom v Malej Domaši (LV č. 224) 

       E-KN č. 1253/2 – vo vlastníctve súkromných osôb (6-v zastúpení SPF)  
   (LV č. 709) 

       E-KN č. 1252/2 – vo vlastníctve súkromných osôb (LV č. 30) 

       E-KN č. 1280 – vo vlastníctve súkromných osôb + Poľnohospodárske  
   družstvo Kvakovce so sídlom v Malej Domaši (1-v  
   zastúpení SPF) (LV č. 729) 

       E-KN č. 1281 – vo vlastníctve súkromných osôb + Poľnohospodárske  
   družstvo Kvakovce so sídlom v Malej Domaši (1-v  
   zastúpení SPF) (LV č. 729)) 
.....- všetky v  kat. úz. Malá Domaša). Uloženie výtlačného potrubia do 
hydromelioračného kanála (v jeho strede) na základe Nájomnej zmluvy č. 
HM/006-2012/300 uzatvorenej medzi prenajímateľom : Hydromeliorácie, š.p., 
Bratislava   a nájomcom : Obec Malá Domaša a súhlasného vyjadrenia 
k predmetnej stavbe č, 5778-2/120/2020 zo dňa 27.10.2020 
 

Objekt SO 03 – Vodovodná prípojka – umiestnený na parcele C-KN č. 256/24, kat. úz. 
Malá Domaša – vo vlastníctve stavebníka : Obec Malá Domaša (LV č. 254)  - z existujúcej 
prípojky zberného dvora na verejný vodovod z armatúrnej šachty AŠ1 na parcele KN č. 
256/26, kat. úz. Malá Domaša - vo vlastníctve stavebníka : Obec Malá Domaša (LV č. 254). 
 
 

 

 V zmysle § 26 ods. 8 „vodného zákona“ sa povoľuje výstavba objektu SO 02.2.- 
VÝTLAČNÉ A GRAVITAČNÉ POTRUBIE mimo zastavaného územia obce s dočasným 
záberom pozemkov v trase stavby, ktorá je daná rozsahom navrhovaného 
kanalizačného potrubia a šírkou 8m; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej 
stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

 V zmysle § 135 ods. 1 „stavebného zákona“ sú vlastníci a užívatelia nehnuteľností 
povinní strpieť nevyhnutný vstup na svoje pozemky za účelom uskutočnenia predmetnej 
stavby. Nevyhnutný vstup na pozemky je stavebník povinný najmenej 15-dní vopred  
ohlásiť ich vlastníkom a užívateľom.  

 
 

Po realizácii stavby stavebník zabezpečí na uvedených parcelách zriadenie vecného 
bremena.  
 

 
ÚČEL STAVBY :  zvýšenie kapacity jestvujúcej čistiarne odpadových vôd, s vyústením 

prečistených odpadových vôd do zodpovedajúceho recipientu 
 
       
PROJEKT VYPRACOVAL  :  Ing. Werner FRANK, autorizovaný stavebný inžinier 

    3269 * Z * 2-2  Inžinierske stavby  
   (projektová dokumentácia v stupni projekt pre stavebné povolenie      
    z dátumu : október 2019) 
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ZÁVÄZNÉ PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY : 

 

1. Vodná stavba bude umiestnená v súlade s územným rozhodnutím vydaným Obcou 
Slovenská Kajňa, pod č. 1002/2020 zo dňa 27.10.2020 (právoplatné dňa 27.11.2020)  a 
zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá 
tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nemôžu byť prevedené 
bez súhlasu príslušného úradu. 
 

2. Pri realizácii stavby je nutné dbať na dodržiavanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu a platných právnych a technických noriem. 

 

3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb zdržujúcich sa na 
stavenisku a v jeho okolí; rešpektovať príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností 

 

4. Pri realizácii stavby dbať na poriadok na stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou 
činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti. 

 

5. Stavba bude zrealizovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľ stavby bude vybraný 
výberovým konaním. Do 15-dní po skončení výberového konania stavebník  oznámi 
tunajšiemu úradu zhotoviteľa stavby (názov a adresu) a predloží jeho oprávnenie na 
realizáciu stavebných a montážnych prác. Stavbyvedúci od prvého dňa prípravných 
prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník. 
 

6. V súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. „o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov je stavebník povinný používať na stavbe 
len tie výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.  

 

7. Osobitné podmienky a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení 
správcov sietí technického vybavenia územia : 

 

Pred zahájením zemných prác stavebník na vlastné náklady zabezpečí 
vytýčenie  podzemných vedení (v spolupráci so správcami jednotlivých sietí ) a 
zabezpečí ich ochranu. Zároveň je povinný dodržať ochranné pásma vedení v zmysle 
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ochranné a bezpečnostné pásma), platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby 
nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku a nedošlo k narušeniu 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky energetických zariadení. 

 

7.1. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0948/2019/Lo zo dňa 3.12.2019, 
najmä  : 

 

V záujmovom území sa nachádzajú STL plynovody a prípojky, plynárenské 
zariadenia v správe SPP – distribúcia, a.s..  

 

 Pred realizáciou zemných prác alebo začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať  SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 
plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné 
zaslať na adresu : SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b,  
825 11  Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne 1-hodinu, 

http://www.spp-distribucia.sk/
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 stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel. č. +421 
55 242 5509) najneskôr 7-dní pred zahájením plánovaných prác, 

 stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, 
najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok 
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

 výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2m na každú stranu od obrysu 
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení realizovať výhradne 
ručne bez použitia strojových mechanizmov, 

 pri odkrytí plynárenského zariadenia je stavebník povinný kontaktovať pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

 prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje 
vydané povolenie SPP-D, 

 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu, 

 stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení odadiť do novej úrovne 
terénu, 

 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie 
potrubia, musí byť ihneď hlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727. 

 

7.2. Slovak Telekom, a.s., Bratislava - č. 6612020857 zo dňa 28.07.2020, najmä : 
 

 v záujmovom území dôjde do styku so sieťami  elektronických komunikácií 
(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. 

 dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú súčasťou 
uvedeného vyjadrenia  
 

 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zák. č. 351/2011 

Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o ochrane proti rušeniu. 
 

 stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho 
zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na 
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti, povereného správou sietí: Patrik 
Kočiš, patrik.kocis@telekom.sk, (č.tel. +421 51 77 222 99, 0914 700 135) 

 zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák. č. 351/2011 
Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky 
telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia 
dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK 
 

 do textovej časti vykonávacieho projektu zapracovať podmienku ST o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas 
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 
prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení 

mailto:patrik.kocis@telekom.sk
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 v prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie 
nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa 
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného 
pásma 
 

 pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie 
polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu. Vzhľadom na to, že na Vašom záujmovom území sa môžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov 
týchto zariadení 

 vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej 
objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : 
https://www.telekom.sk/vyjadrenia ; vytýčenie bude zrealizované do troch 
týždňov od podania objednávky   

 

7.3. VVS, a.s., č. 108683/2019/O zo dňa 9.12.2019, v znení vyjadrenia č. 
304/2021/O zo dňa 4.1.2021, najmä : 

 

 v plnej miere rešpektovať prívodné vodovodné potrubie do vodojemu 
nachádzajúce sa v areáli ČOV  

 pred začiatkom zemných prác požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych 
sietí v teréne, ktoré sú v správe VVS, a.s., a ktoré je potrebné v plnej miere 
rešpektovať 

  pri výkopových prácach uskutočňovaných  v blízkosti inžinierskych sietí, pri 
ich križovaní resp. pri ich súbehu, je nutné postupovať s najväčšou 
opatrnosťou, vykonávať ich ručne 

 v pásme ochrany verejného vodovodu sa zakazuje prevádzať výkopové práce 
a manipulovať s mechanizmami 

 v prípade obnaženia vodovodného potrubia je jeho zasypanie možné iba za 
prítomnosti zamestnanca VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou 

 pred realizáciou vodovodnej prípojky stavebník vyplní žiadosť o realizáciu 
vodovodnej prípojky a uzatvorí zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu 
na závode Vranov nad Topľou 

 napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a montáž vodomeru do VŠ 
zrealizujú zamestnanci VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou 

 najneskôr do kolaudácie stavby doložiť na VVS, a.s. Košice, závod Vranov 
nad Topľou doložiť porealizačné zameranie vodovodnej prípojky, a to 
v digitálnej a analógovej forme. 

 

8. Po celú dobu realizácie stavebných prác zachovať funkčnosť a prietočnosť 
odvodňovacieho hydromelioračného kanála; v prípade poškodenia odvodňovacieho 
kanála je stavebník povinný uviesť kanál do pôvodného stavu na vlastné náklady. 

Začiatok a koniec realizačných prác vopred oznámiť na vysunuté pracovisko štátneho 
podniku v Košiciach, pracovníčke p. Makranskej, kontakt : 0903 997 909 alebo e-mail: 
makranska@hmsp.sk, prípadne p. Fekiačovi : 0948 914 343 alebo e-mail : 
fekiac@hmsp.sk. 

 

9. Stavebník je povinný v zmysle § 40 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) a § 127 „stavebného zákona“ 
oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.  

 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
mailto:makranska@hmsp.sk
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10. Zabezpečiť splnenie požiadaviek správcu vodného toku – SVP, š.p., č. CS SVP OZ KE 
328/2020/4 zo dňa 21.01.2020 – v rámci realizačnej PD : 
 

10.1. doplniť riečny kilometer recipientu Ondava v mieste zriaďovania nového výustného 
objektu v zmysle platnej vodohospodárskej mapy (VHM) 

10.2. Technické riešenie opevnenia výustného objektu prispôsobiť reálnym 
morfologickým podmienkam na vodnom toku Ondava. Opevnenie zrealizovať 
v dĺžke min. 5,0m od osi výustného potrubia nad a pod miestom vyústenia pri 
dodržaní uhla, ktorý bude zvierať os výustného potrubia s prúdnicou toku max. 60 
uhlových stupňov. 

10.3. Zahájenie prác v blízkosti vodného toku oznámiť min. 5-pracovných dní vopred 
zástupcovi správcu vodného toku – Ing. Juraj Košara, č.t. : 0911 424 046 za 
účelom určenia dozoru zo strany SVP, š.p., ktorý bude oprávnený počas 
realizačných prác vznášať prípadné doplňujúce požiadavky. 

10.4. Ku kolaudačnému konaniu predložiť zástupcovi SVP, š.p. porealizačné, 
výškopisné a polohopisné zameranie výustného objektu; uvedenú dokumentáciu 
predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg). 

 

11. V súlade s legislatívou na úseku odpadového hospodárstva stavebník dodrží 
nasledovné :  
 

 zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom 

 zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhov a označovať ich 
určeným spôsobom 

 zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva 
 odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 

o odpadoch 
 pôvodca odpadov – obec (investor) bude viesť a uchovávať evidenciu 

o druhoch a množstvách odpadov a o nakladaní s nimi 
 ohlasovať údaje z evidencie odpadov ako pôvodca odpadov, tunajšiemu orgánu 

odpadového hospodárstva a uchovávať ohlasované údaje 5-rokov 
 zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok 
 o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca 

odpadov doklad 
 s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, sa musí 

nakladať v zmysle VZN obce Malá Domaša 
 pred kolaudačným konaním požiada investor tunajší úrad – OSZP - úsek 

odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii pre kolaudačné konanie 
stavby, ktorá bude obsahovať doklady, ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými 
pri realizácii predmetnej stavby – faktúry, protokoly, evidenčné listy o odpadoch 
a pod.. 

 

12. Podmienky pre zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny : 

 

12.1. realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín 
(stromov a krov), ktoré nebudú predmetom súhlasu na výrub drevín podľa zákona 
č. 543/2002 Z.z.  „o ochrane prírody a krajiny“ v znení nesk. predpisov (ďalej len 
„zákon o ochrane prírody“) 

12.2. pri stavebných činnostiach a hĺbení výkopov v blízkosti drevín postupovať 
v zmysle STN 83 7010 

12.3. na odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbou je potrebný 
súhlas (rozhodnutím) Okresného úradu Vranov nad Topľou – odboru starostlivosti 
o životné prostredie 

12.4. pri  stavebnej činnosti postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu, resp. 
poškodeniu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody 
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13. Prístup a príjazd na stavenisko  (areál ČOV) – zo štátnej cesty I. triedy – po 
jestvujúcich miestnych komunikáciách. Stavebník je povinný dbať, aby pri prevádzke 
motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sa budú používať pri výstavbe, 
nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácií a verejných priestranstiev.  

 

14. Na objekty zariadenia staveniska je možné využívať iba pozemky, ku ktorým si 
stavebník vopred zabezpečí súhlas ich vlastníkov.   
 

Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i „stavebného zákona“ : 
 musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť 

k ohrozeniu života alebo zdravia,  
 byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe 

a účastníkoch výstavby, 
 mať zriadený vjazd a výjazd na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy 

a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
ochrany, ktorý sa musí čistiť, 

 umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 
a umiestnenie zariadenia staveniska, 

 umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
 mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, 
 mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce, 
 byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 

stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov 

 

a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko 
v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.. Pri uskutočnení stavby musia byť 
dodržané aj príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností.  

 

15. Počas výstavby vodnej stavby je nutné dbať na to, aby obmedzenie vlastníckych 
a užívateľských práv bolo čo najmenšie. Zabezpečiť ochranu predovšetkým 
biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.  

 

16. Stavebník je povinný oznámiť zahájenie stavebných prác na stavbe tunajšiemu orgánu 
štátnej vodnej správy + subjektom, ktoré si to vyžiadali (Hydromeliorácie, š.p., SVP, 
š.p., VVS, a.s.). 

 

17. Termín ukončenia stavby : do 12/2026. 
 

18. Po ukončení vodnej stavby je stavebník povinný požiadať príslušný 
vodohospodársky orgán o dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku, s 
návrhom na vypúšťanie odpadových vôd počas skúšobnej prevádzky – na 
posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie je potrebné zhodnotiť priebeh skúšobnej 
prevádzky alebo jej časového úseku. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú 
na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.  
 

19. So stavbou môže byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. 
Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne v lehote do 2-
rokov odo dňa jeho právoplatnosti. 
 

20. Dbať, aby pri realizácii stavby neboli negatívne dotknuté práva a užívateľov okolitých 
pozemkov.  

 

21. Po uskutočnení prác uviesť terén do pôvodného stavu a uhradiť prípadné škody 
spôsobené vplyvom realizácie stavby. V prípade vzniku škôd platia ustanovenia 
občianskeho zákonníka.  
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22. V rozpočte stavby je nutné uvažovať s finančnými prostriedkami na úhradu škôd, ktoré 
môžu vzniknúť v priebehu výstavby na cudzích nehnuteľnostiach a zariadeniach. 

 
Pri vodoprávnom (stavebnom) konaní zo strany účastníkov konania neboli vznesené 

námietky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť – rozhodnutie o námietkach účastníkov 
konania. 

  

Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov boli zosúladené a sú obsiahnuté 
v podmienkach tohto rozhodnutia. 

 

 

O D Ô V O D N E N I E 
 

Žiadateľ : Obec Malá Domaša – v zastúpení starosta obce – podal dňa 04.12.2020 
na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – žiadosť 
o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie ČOV Malá Domaša“. 

 

K žiadosti bola doložená : 
 

- projektová dokumentácia (1- paré č.7) – v stupni : projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie, zo dňa október 2019, zodpovedný projektant : Ing. Werner 
FRANK, autorizovaný stavebný inžinier 3269 * Z * 2-2  Inžinierske stavby,  EKOSERVIS 

SLOVENSKO s.r.o.,  Veľký Slavkov 
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané obcou Slovenská Kajňa, č. 1002/2020 zo 

dňa 27.10.2020 (právoplatné dňa 27.11.2020) 
- vyjadrenie Hydromelirácií, š.p., Bratislava, č. 5778-2/120/2020 zo dňa 27.10.2020 
- vyjadrenie Hydromeliorácií, š.p., Bratislava, č. 5641-3/120/2015 zo dňa 08.12.2015 
- záväzné stanovisko RÚVZ Vranov n.T., č. HŽPaPPL/02143/19/005045 zo dňa 

16.12.2019 
-  stanovisko OR HaZZ vo Vranove n.T., č, ORHZ-VT2-2019/000705-002 zo dňa 

18.12.2019 
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6612020857 zo dňa 28.07.2020 
- informácia VSD, a.s., č. 21305/2019 zo dňa 12.12.2019 
- stanovisko SVP, š.p., OZ Košice, č. CS SVP OZ KE 328/2020/4 zo dňa 21.01.2020 
- vyjadrenie VVS, a.s.,závod Vranov nad Topľou, zn. 108683/2019/O zo dňa 9.12.2019 
- vyjadrenie SPP, a.s., č. TD/NS/0948/2019/Lö zo dňa 3.12.2019 
- mapový podklad – katastrálne územie Malá Domaša 
- vyjadrenie OÚ Vranov n.T. – OSZP, č.  

o OU-VT-OSZP-2020/001813-002 zo dňa 28.01.2020 (ŠVS) 
o OU-VT-OSZP-2019/012440-004 zo dňa 13.12.2019 (ŠVS) 
o OU-VT-OSZP-2020/001844-002 zo dňa 23.01.2020 (ŠSOO) 

 
Podľa § 58 ods. 1 „stavebného zákona“ žiadosť o stavebné povolenie spolu 

s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva 
stavebník stavebnému úradu. Podrobnosti o obsahu žiadosti o stavebné povolenie a rozsahu 
a obsahu dokumentácie, ktorú k nej treba priložiť upravuje Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (§ 8 a § 9). 
 

Žiadosť o stavebné povolenie okrem iného musí obsahovať parcelné čísla a druhy 
stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností 
a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré 
sa majú použiť ako stavenisko. Územným rozhodnutím bola predmetná stavba umiestnená 
na parcelách č. CKN 256/1, 256/20, 256/21, 256/24, 256/26, 256/28, 256/34, 256/35, 283/2, 
kat. úz. Malá Domaša a parc. č. C-KN č. 326/3, kat. úz. Slovenská Kajňa – bez bližšej 
špecifikácie vlastníctva, resp. účastníkov konania (verejná vyhláška). Pre jasnejšiu 
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identifikáciu bolo potrebné doplniť podanú žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia aj 
o zoznam parciel samostatne pre každý riešený objekt, na ktorých sa má navrhovaná stavba 
uskutočniť. 

 
Po preskúmaní žiadosti a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy vyzval 

žiadateľa listom zn. OU-VT-OSZP-2020/012302-02 zo dňa 18.12.2020 na doplnenie podania 
o : 

 zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú stavebníkovi známi  
 

 miesto stavby uviesť zoznam parciel samostatne pre každý objekt [SO 01, SO 02 (SO 
02.1, SO 02.2), SO 03 + uviesť parcelu, na ktorej bude umiestnený výustný objekt] + 
čísla listov vlastníctva, na ktorých sú predmetné parcely zapísané 
 

 predpokladaný termín dokončenia stavby 
 

 údaj, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou 
 

 záväzné stanovisko podľa § 140b vydané miestne príslušným stavebným úradom, 
ktorý overuje ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí. 
 

 preukázanie iného práva k stavbe, z ktorého vyplýva právo uskutočniť požadovanú 
stavbu => uloženie výtlačného/gravitačného potrubia do hydromelioračného kanálu 
(podľa § 139 zákona č. 50/1976 Zb. „stavebný zákon“)  

 

 rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia  
dotknutých orgánov štátnej správy a obce 

 

- posúdenie projektu oprávnenou osobou v zmysle zák. č. 124/2006 Z.z. „o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov“  

 

-   Krajský pamiatkový úrad 
 

- OÚ Vranov nad Topľou – OSZP – odpadové hospodárstvo 
       -  ochrana prírody a krajiny 

- VSD 
 

- nové vyjadrenie VVS, a.s. (pôvodné stratilo platnosť) 
 

 technickú správu dopracovať o údaje o splnení podmienok určených dotknutými 
orgánmi štátnej správy (§ 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona) 

 

 dopracovať napojenie ČS na elektrickú energiu  

 

 dopracovať pozdĺžny profil výtlačného potrubia  

 

 technickú správu dopracovať o bližší popis uloženia výtlačného potrubia (trasa 

navrhovanej kanalizácie bude kopírovať trasu existujúceho melioračného kanála) => nesúlad 
vo výkrese č.3 situácia  SO 02 (uloženie cca v strede) a vo výkrese č. 12 (v brehu) 
 

 dopracovanú projektovú dokumentáciu stavby – v 3-vyhotoveniach. 
 

a vodoprávne konanie v predmetnej veci prerušil na 30-dní odo dňa doručenia citovanej 
výzvy. Zároveň bol stavebník upozornený na právne následky v prípade nedoplnenia 
podania (zastavenie vodoprávneho konania v predmetnej veci). 
 
Dňa 07.01.2021 bola žiadosť doplnená o : 

 zoznam a adresy účastníkov konania (výpisy z aplikácie Mapový klient ZBGIS, 
s označením parciel, mapového podkladu k nim a zoznamom vlastníkov) 

 záväzné stanovisko stavebného úradu podľa § 140b – vydané obcou Slovenská 
Kajňa, pod č. 2/2021 zo dňa 28.12.2020 

 stanovisko VVS, a.s., zn. 304/2021/O zo dňa 4.1.2021 

 mapový podklad odvodňovacích kanálov v extraviláne obce, s ich číselným 
označením 

 predpokladaný termín ukončenia stavby 
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 údaj o následnom uskutočnení stavby (zhotoviteľom – po výberovom konaní) 

 dopracovanú projektovú dokumentáciu  

 preukázanie iného práva k stavbe, z ktorého vyplýva právo uskutočniť požadovanú 
stavbu – stanovisko Hydromeliorácií, š.p., č. 577-2/120/2020 zo dňa 27.10.2020 
Orgán štátnej vodnej správy doplnil do spisu príslušné LV a kópie z katastrálnej mapy 

z portálu www.oversi.sk. 
 

Dňa 14.01.2021 stavebník doložil : 

 odborné stanovisko k projektovej dokumentáciu stavby s technickým zariadením č. 
S2021/00042/EIC IO/STA zo dňa 12.01.2021 – vydala E.I.C.Engineering inspection 
company s.r.o. 

 záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, č. KPUPO-2021/628-
2/1607/HM zo dňa 12.01.2021 

 upravenú projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek orgánu štátnej vodnej správy – 
v 3-vyhotoveniach 

 záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny, č. OU-VT-OSZP-2021/002274-
002 zo dňa 14.01.2021 

 vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva, č. OU-VT-OSZP-2021/002360-02/KB 
zo dňa 14.01.2021 
 

 
Projekt rieši rozšírenie existujúcej ČOV (jestvujúce kontajnery „A“ a „B“) doplnením  

o nový rozdeľovací objekt, biologický kontajner „C“, ich potrubné prepojenie, elektrický 
rozvádzač, ktorý bude slúžiť k riadeniu celej ČOV, vybudovanie vodovodnej prípojky 
a odtokového potrubia do recipientu, vrátane čerpacej stanice vyčistenej vody a výustného 
objektu. 

 

Celý proces čistenia je navrhnutý v automatickom riadení.  Princíp čistenia 
odpadových vôd v navrhnutom technologickom riešení je založený na biologickom aeróbnom 
čistení v biologických reaktoroch jednotným heterogénnym biologickým kalom udržiavaným 
vo vznose tlakovým vzduchom jemnobublinovej aerácie, s úplnou aeróbnou stabilizáciou 
kalu s predradenou denitrifikáciou. Zároveň sa rieši vodovodná prípojka pre areál ČOV. 
 
 
§ 61 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb.. „stavebný zákon“ => „... Stavebný úrad oznámi začatie 
stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.“ 
 

Po kompletnom doplnení podania Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor 
starostlivosti o životné prostredie v zmysle citovaného ustanovenia oznámil začatie 
vodoprávneho (stavebného) konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby 
všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom. Keďže predmetná vodná stavba je 
riešená na parcelách s veľkým počtom účastníkov konania, bolo začatie vodoprávneho 
konania oznámené aj verejnou vyhláškou zverejnenou na webovej stránke Okresného úradu 
Vranov nad Topľou https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60 (v dňoch 
18.01.2021 – 02.02.2021), na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Malá Domaša (v 
dňoch 18.01.2021 – 02.02.2021). 
  

Vzhľadom na to, že pomery staveniska boli orgánu štátnej vodnej správy dostatočne 
známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 
v zmysle § 61 ods. 2 „stavebného zákona“, bolo upustené od miestneho zisťovania, aj od 
ústneho pojednávania. V oznámení o začatí vodoprávneho konania orgán štátnej vodnej 
správy uviedol všetky podstatné náležitosti o predmetnej stavbe a zároveň umožnil 
účastníkom a dotknutým orgánom nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a vyjadriť sa k nim, 
prípadne navrhnúť ich doplnenie. Na vznesenie prípadných námietok a pripomienok k 
žiadosti bola určená lehota – do 10.02.2021 (viď citované oznámenie).  

http://www.oversi.sk/
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60
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V rámci určenej lehoty bola dňa 03.02.2021 doručená odpoveď od účastníka konania 

– Slovenský pozemkový fond, č. SPFZ011397/2021 zo dňa 26.1.2021, ktorou si vyžiadal 
zaslanie technickej správy a grafického znázornenia plánovaného rozšírenia ČOV – 
potrebných pre vydanie stanoviska k plánovanej stavbe. Na základe tohto dožiadania orgán 
štátnej vodnej správy elektronicky zaslal dňa 04.02.2021 na príslušný SPF (regionálny odbor 
Humenné) požadovanú dokumentáciu. Dňa 26.02.2021 bolo z SPF doručené súhlasné 
stanovisko č. SPFZ024369/2021 SPFS63294/2021 zo dňa 23.02.2021 s nasledujúcimi 
podmienkami : 

 

 na dotknuté pozemky neznámych vlastníkov (ďalej len „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 vyhotovenia stavby, 
 

 k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemkov NV 
 

 po dokončení stavby budú pozemky 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 NV 
previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní 
s dotknutými pozemkami NV. 
 

=> stanovisko orgánu štátnej vodnej správy k požiadavkám SPF : časť navrhovanej stavby 
(výtlačné a gravitačné potrubie – objekt SO 02.2.) je umiestnená na parcelách neznámych 
vlastníkov, ktoré sú v správe SPF. Jedná sa o nasledovné parcely :  

E-KN č. 1220/47, 199, 198  –  kat. úz. Slovenská Kajňa 
  E-KN č. 1256/3, 1255/2, 1253/2, 1280 a 1281 - kat. úz. Malá Domaša.   
 Všetky uvedené parcely sa nachádzajú mimo zastavané územie obce; na daných parcelách je 

navrhnuté výtlačné potrubie umiestnené do jestvujúceho hydromelioračného kanála č. 
5413090005 (v jeho strede). Súčasťou podania (dokladov k žiadosti) je okrem iného 
Nájomná zmluva č. HM/006 – 2012/300 uzatvorená medzi prenajímateľom : 
Hydromeliorácie, š.p. Bratislava a nájomcom : Obec Malá Domaša => keďže časť výtlačného 
potrubia navrhovanej kanalizácie bude kopírovať trasu existujúceho melioračného kanála 
(potrubie uložené v jeho strede) a súhlasné vyjadrenie k navrhovanej stavbe. S poukázaním 
na túto skutočnosť sú všetky podmienky zo stanoviska SPF akceptované a zahrnuté do 
podmienok tohto rozhodnutia. 

 
Orgán štátnej vodnej správy pri vydávaní tohto rozhodnutia prihliadal aj na stanoviská 
a vyjadrenia doložené k žiadosti : 
 
1. SVP, š.p., č. CS SVP OZ KE 328/2020/4 zo dňa 21.01.2020 : 
 

- Stavbu uviesť do skúšobnej prevádzky na obdobie min. 1-roka s cieľom overiť funkčnosť 
a spoľahlivosť nových stavebných a technologických súčastí ČOV.  

- Povolenie na vypúšťanie na obdobie skúšobnej prevádzky vydať s navrhovanými 
limitnými hodnotami prietokov odpadových vôd. 

- Po skončení skúšobnej prevádzky vypracovať jej hodnotenie a zaslať nám ho na 
zaujatie stanoviska. 
 

=>  týmto rozhodnutím sa povoľuje uskutočnenie navrhovanej vodnej stavby. Vzhľadom na 
to, že sa jedná o rozšírenie jestvujúcej čistiarne odpadových vôd, pričom v rámci 
navrhovanej stavby sa zväčší jej kapacita pridaním ďalšieho kontajnera, vypúšťanie 
odpadových vôd je viazané na už prevádzkovanú  ČOV, pričom po uskutočnení stavby 
povolenej týmto rozhodnutím bude vydané povolenie na vypúšťanie odpadových vôd 
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počas jej skúšobnej prevádzky a následne, po jej vyhodnotení, na základe novej 
žiadosti, sa vydá vodoprávne povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z celej stavby 
ČOV  

 

- Z hľadiska protipovodňovej ochrany upozorňujeme na skutočnosť, že dotknutá lokalita 
môže byť negatívne ovplyvnená počas prechodu povodne so strednou 
pravdepodobnosťou opakovania na vodnom toku Oľka, v zmysle platných máp 
povodňového ohrozenia, záplavou do hĺbky 0,5m. Z uvedeného dôvodu doporučujeme 
navrhnúť prvky individuálnej ochrany pred negatívnym účinkom povodní areálu ČOV.  
 

=>  uvedená pripomienka má odporúčací charakter; je na zvážení stavebníka zabezpečiť 
areál proti negatívnemu vplyvu povodní. 

 
2. SPP č. TD/NS/0948/2019/Lö zo dňa 3.12.2019 - v záujmovom území sa nachádzajú 

plynárenské zariadenia...  
=> Z konzultácií so starostom obce vyplýva, že plynovod je trasovaný pred areálom ČOV 
(nemal by zasahovať do jeho areálu). Vzhľadom na to, že z doloženého orientačného 
zamerania nie je jasné, či plynovody nie sú vedené napr. v trase výtlačného potrubia, do 
podmienok tohto rozhodnutia sú zahrnuté aj požiadavky uvedené vo vyjadrení SPP  

 
 

Podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) je „Správny orgán 
povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 
doplnenie“. Účastníci konania boli v oznámení o zahájení vodoprávneho konania poučení, že 
svoje námietky a pripomienky k žiadosti môžu uplatniť písomne alebo osobne najneskôr do 
10.02.2021, inak sa na ne neprihliadne. Pri vodoprávnom (stavebnom) konaní sa vychádzalo  
z podkladov doručených k žiadosti; preto orgán štátnej vodnej správy nebol povinný 
aplikovať ustanovenie § 33 ods. 2 „správneho poriadku“. 
 

Podľa ustanovenia § 26 ods. 8 „vodného zákona“ – „Pri povoľovaní výstavby 
vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo 
zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých 
ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na 
uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia....“  
V zmysle uvedeného orgán štátnej vodnej správy povolil časť vodnej stavby (objekt SO 02)  
na parcelách mimo zastavaného územia obce (viď majetkoprávne náležitosti), s uložením 
podmienok, za ktorých ju možno uskutočniť a prevádzkovať.  Ak je vlastník nehnuteľnosti 
v dôsledku výkonu oprávnení prevádzkovateľa obmedzený v obvyklom užívaní 
nehnuteľnosti, má právo na primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti. Náhradu môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť u vlastníka verejného vodovodu 
do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti (§ 20 ods. 4 

zák. č. 442/2002 Z.z. „o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmení a doplnení 

zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach“, v znení nesk. predpisov). 
 

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie pri 
povoľovaní vychádzal z nasledovných podkladov :  

 

 projektová dokumentácia 

 vyjadrenia/stanoviská uvedené vyššie v texte odôvodnenia tohto rozhodnutia 
 

Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov a vykonanom 
vodoprávnom konaní  orgán štátnej vodnej správy konštatuje, že je možné vydať povolenie 
na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby.  
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Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor 

starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

 
Žiadateľom je obec, z tohto dôvodu je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 

145/1995 Z.z. „o správnych poplatkoch“, v znení nesk. predpisov oslobodená od správneho 
poplatku.  

  
 POZNÁMKA : v súvislosti s prechodom spisového materiálu do nového roku došlo k jeho 

prečíslovaniu z : OU-VT-OSZP-2020/012302 na OU-VT-OSZP-2021/002143. 
 
  

 

 

P O U Č E N I E  
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom 
konaní“, v znení nesk. predpisov, možno odvolať do 15-dní odo dňa oznámenia rozhodnutia  
na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto 
rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Ing. Anton Olah 
            vedúci odboru 
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Doručí sa : 
 

Účastníci konania : 
 

1. Obec Malá Domaša 

2. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 211 

3. SVP, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15  Bratislava 

5. Mária Štecáková, Mierová 1712,  093 01  Vranov nad Topľou 
6. Valéria Panová, Tokajík 7,  090 34 
7. Anna Polaščíková,  Malá Domaša 56,  094 02 
8. Anton Fedorko,  Čaklov 219,  094 35 
9. Gestus Investments, s.r.o.,  Šebešťanová 253,  017 04  Považská Bystrica 
10. Eduard Štafura,  Žalobín 133,  094 03 
11. Viera Mražíková,  Žalobín 178,  094 03 
12. Ing. Michal Štafura,  Holčíkovce 113,  094 05 
13. Rozália Kaňuchová,  Poluvsie 190,  972 16 Pravenec 
14. Rastislav Rusinko,  Žalobín 177,  094 03 
15. Poľnohospodárske družstvo Kvakovce so sídlom v Malej Domaši 
16. Jozef Mražik,  Žalobín 37,  094 03 
17. Helena Dupaľová,  Žalobín 45,  094 03 
18. Kvetoslava Haľková,  Žalobín 129,  094 03 
19. Anna Sidonová,  Malá Domaša 68,  094 02 
20. Helena Grecová,  Žalobín 89,  094 03 
21. Anna Bohaničová,  Žalobín 100,  094 03 
22. Mária Demčáková,  Sídl. Juh 1052/d,  093 01  Vranov nad Topľou 
23. Oľga Balážová,  Žalobín 44,  094 03 
24. JUDr. Viktor Tomáš,  Jabloňová 1,  085 01 Bardejovská Nová Ves 
25. Ing. Andrea Blahutiaková,  Račianska 1518/61,  Bratislava 
26. Jozef Ančák,  Višňová 5,  800 01 Bratislava 
27. Mária Mičková,  Sídl. 1.mája 62/29,  093 01 Vranov nad Topľou 
28. Ján Paľuš,  Malá Domaša 35,  094 02 
29. František Paľuš,  Malá Domaša 67,  094 02 
30. Gabriela Valčová,  Letná 2139/21,  093 02 Hencovce 
31. Veronika Vancíková,  Malá Domaša 67,  094 02 
32. Jozef Dudáš,  Laborecká 1850/6,  066 01 Humenné 
33. Jozef Goffa,  Jesenského 3522/36,  080 01 Prešov 
34. Michal Pavelko,  Malá Domaša 16,  094 02 
35. Michal Belej,  Nižný Hrabovec 3,  094 21 
36. Božena Rimarová,  Pod Papierňou 1496/42,  Bardejov 
37. Eduard Michalov,  Malá Domaša 60,  094 02 
38. Ing. Marianna Medvecová,  Uralská 1405/11,  040 12  Košice 
39. Mária Lehotská,  Kvetná 27,  091 01 Stropkov 
40. Helena Baníková,  Benkovce 53,  094 02 
41. Marta Hermanovská,  Žalobín 190,  094 03 
42. Mária Lancošová,  Benkovce 32,  094 02 
43. Anna Tothová,  Sedliská 128,  094 09 
44. Martina Miklošová,  Sídlisko 1.Mája 70/5,  093 01 Vranov nad Topľou 
45. Lucia Fiasková,  Benkovce 53,  094 02 
46. Ing. Miroslav Stanovčák,  Benkovce 4,  094 02 
47. Mária Stanovčáková,  Benkovce 4,  094 02 
48. Ing. Alexandra Makatúrová,  Malá Domaša 7,  094 02 
49. Ľuboš Durkaj,  Malá Domaša 6,  094 02 
50. Jaroslav Durkaj,  Slovenská Kajňa 23,  094 02 
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51. Marta Hermanovská,  Žalobín 190,  094 03 
52. Magdaléna Zahorodníková,  Malá Domaša 30,  094 02 
53. Mária Hrabčáková,  Giglovce 41,  094 05 
54. Ján Durkaj,  Malá Domaša 58,  094 02 
55. Františka Misárová,  Tovarné 283,  094 01 
56. Amália Durkajová,  Malá Domaša 6,  094 02 
57. Jozef Sidon,  Malá Domaša 68,  094 02 
58. Mária Fedorová,  Sedliská 273,  094 09 
59. Mária Farská,  Kvakovce 2,  094 02 
60. Jozef Fiaský,  058 01 Poprad 
61. Anna Lacká,  Malá Domaša 9,  094 02 
62. Michal Majirský,  Malá Domaša 24,  094 02 
63. Mária Štecáková,  Mierová 1712,  093 01 Vranov nad Topľou 
64. Martin Oslovič,  Slovenská Kajňa 20,  094 02 
65. Michal Sidon,  Záhumenní 895,  742 13 Studénka – Česká republika 
66. Mária Múdra,  Exnárová 6630/35,  080 01 Prešov 
67. Ing. Michal Štafura,  Holčíkovce 113,  094 05 
68. Viera Mražiková,  Žalobín 178,  094 03 
69. MUDr. Jozef Hajduk,  Vinice 254,  093 01 Vranov nad Topľou 
70. Mgr. Alena Vangorová,  Krosianska 71,  040 22 Košice 
71. Jozef Šteger,  Žalobín 95,  094 03 
72. Darina Dzurjovčínová,  Zbudza 129,  072 23 
73. Ing. Gabriela Kravcová,  Viničná 247,  093 01 Vranov nad Topľou 
74. Ing. Andrea Blahutiaková,  Račianska 1518/61,  831 02 Bratislava 
75. Tomáš Čurlej,  Nemocničná 1450/20,  066 01 Humenné 
76. Igor Sninčák,  Závadka 109,  066 01 
77. Jozef Ančák,  Višňová 5,  800 01 Bratislava 
78. Ladislav Karch,  Baškovce 113,  067 23 
79. Eva Cholpová,  Baškovce 71,  067 23 
80. Katarína Šenitková,  Žalobín 22,  094 03 

 

81. Ing. Werner Frank, EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.,  
Ul. Stredná č. 126,  059 91  Veľký Slavkov – projektant 

 

Účastníci konania – verejná vyhláška (stavba s veľkým počtom účastníkov konania) 
 
 
Dotknuté orgány a ostatní : 

 

82. Obec Slovenská Kajňa 
83. VVS, a.s., OZ Mlynská 1348, 093 01 Vranov n.T. 

84. RÚ VZ Vranov n.T., Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou 

85. OR HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou 
86. SPP, a.s., Bratislava  
87. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
88. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
89. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská  28, 817 62  Bratislava 


