
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KS-OSZP-2020/012458-009

Košice-Sever
02. 12. 2020

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa
§ 5 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 podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „vodný zákon“), postupujúc na základe ustanovení:
– § 26 ods. 1 vodného zákona,
– § 66, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
– § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
– § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

Obci Rudník, zastúpenej starostkou, IČO: 00324663 uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod obce
Rudník“.

Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby v nasledovnom rozsahu:

Projektová dokumentácia rieši výstavbu delenej kanalizačnej siete pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z
obce Rudník vrátane kanalizačných prípojok do navrhovanej obecnej mechanicko-biologickej ČOV s kapacitou 750
EO (nie je predmetom stavebného povolenia; t. č. rozostavaná) situovanej južne od obce, cca 170 m od cesty II/548.
Vyčistené odpadové vody budú zaústené do Čečejovského potoka. Spolu s výstavbou kanalizačného potrubia sa
uvažuje s uložením nového vodovodného potrubia a prepojením existujúcich domových prípojok na nové vodovodné
potrubie a osadením vodomerných šácht na domové prípojky. Existujúca vodovodná sieť v obci bola vybudovaná
pred viac ako 40 rokmi a je vo veľmi zlom technickom stave.

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 ČOV (nie je predmetom stavebného povolenia; t. č. rozostavaná)
SO 02 Uličné stoky
SO 03 Kanalizačné prípojky
SO 04 Rekonštrukcia rozvodu vody
SO 05 Prepojenie vodovodných prípojok
SO 06 Križovanie komunikácií
SO 07 Križovania toku
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SO 02 Uličné stoky sa člení na nasledovné gravitačné stoky z rúr PP rebrovaných:

- stoka A - dĺžka 1 563, 52 m (DN 400 mm -156,81 m + DN 300 mm - 1 406,71 m),
- stoka A1 – dĺžka 186,70 m (DN 400 mm 89,90 m + DN 300 mm 96,80 m),
- stoka A2 – dĺžka 374,12 m; DN 300 mm,
- stoka A3 – dĺžka 508,57 m; DN 300 mm,
- stoka A4 – dĺžka 933,60 m; DN 300 mm,
- stoka A4-1 - dĺžka 283,12 m; DN 300 mm,
- stoka A4-1-1 – dĺžka 48,60 m; DN 300 mm,
- stoka A4-1-2 – dĺžka 63,21 m; DN 300 mm,
- stoka A4-2 – dĺžka 39,11 m; DN 300 mm,
- stoka A4-3 – dĺžka 195,09 m; DN 300 mm,
- stoka A4-4 – dĺžka 31,64 m; DN 300 mm,
- stoka A5 – dĺžka cca 254 m z pôvodne navrhovanej dĺžky 318,96 m; DN 300 mm (navrhovaný úsek na parcele
KN-„C“ č. 637/3 nie je predmetom povolenia),
- stoka A5-1- dĺžka 86,51 m; DN 300 mm,
- stoka A6 – dĺžka 473,12 m; DN 300 mm,
- stoka A6-1 – dĺžka 347,47 m; DN 300 mm,
- spolu: 5 453,34 m (odtok z ČOV bol povolený v rámci SO 01 ČOV).

Kanalizačný systém ústi do čerpacej stanice v areáli ČOV, odkiaľ budú splaškové odpadové vody prečerpávané
do ČOV. Koncové úseky stoky A a stoky A1 s priemerom DN 400 budú plniť funkciu akumulácie pred
čerpacou stanicou pre prípad výpadku elektrickej energie. Takto vytvorený akumulačný objem predstavuje spolu s
akumulačným objemom čerpacej stanice 35 m³ (objem vystačí na dobu 7,5 h pri priemernom dennom prítoku resp.
2,5 h pri max. hodinovom prítoku). Na trase kanalizácie budú osadené kanalizačné šachty z PP. Súčasťou stavby
bude spätná úprava komunikácií v správe KSK a miestnych komunikácií.

SO 03 Kanalizačné prípojky - 256 ks gravitačných kanalizačných prípojok (z rúr PP DN 150 s celkovou dĺžkou 1
780 m) a 4 ks tlakových kanalizačných prípojok (z rúr PE D 40 celková dĺžka 28 m). Súčasťou tlakovej prípojky
bude aj domová čerpacia stanica.

SO 04 Rekonštrukcia rozvodu vody sa člení na tieto vetvy z rúr HDPE DN 100:

- vetva A – dĺžka 1 662, 56 m,
- vetva A1 – dĺžka 1 294,52 m,
- vetva A1-1- dĺžka cca 256 m z pôvodne navrhovanej dĺžky 269,57 m (navrhovaný úsek na parcele KN-„C“ č.
637/3 nie je predmetom povolenia),
- vetva A2 – dĺžka 527,81 m,
- vetva A3 – dĺžka 371,48 m,
- vetva A4 – dĺžka 303,40 m,
- vetva A4-1 – dĺžka 63,28 m,
- vetva A4-2 – dĺžka 47,63 m,
- vetva A5 – dĺžka 194,58 m,
- vetva A6 – dĺžka 43,12 m,
- vetva A7 – dĺžka 499,27 m,
- vetva A7-1 – dĺžka 203,35 m,
- spolu: 5 480,57 m (vetva A7-1-1 - vodovodná prípojka pre areál ČOV bola povolená v rámci SO 01 ČOV).

Vodovodné potrubie bude uložené v súbehu s projektovanou kanalizáciou (potrubie vodovodu bude uložené do
spoločného výkopu s potrubím kanalizácie). Vodovod bude opatrený výstražnou fóliou a signalizačným vodičom.
Na potrubí sa osadí 49 ks podzemných požiarnych hydrantov.

SO 05 Prepojenie vodovodných prípojok rieši prepojenie vodovodných prípojok z jestvujúcej vodovodnej siete na
rekonštruovanú vodovodnú sieť. Jestvujúce vodovodné prípojky budú postupne odpojené a pomocou navrtávacieho
pásu napojené na nové potrubie. Uvažuje sa s celkovým počtom 202 ks prepojení a 58 ks nových prípojok.
Vodovodné prípojky budú vybavené vodomerovou šachtou, uzávermi a vodomerom.
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SO 06 Križovanie komunikácií rieši križovanie navrhovaných potrubí s cestou II/548 (1 x vodovod + kanál) a
cestou III/3358 (vodovod + kanál 4x; vodovod 3x; kanalizačné prípojky 9x). Križovanie vodovodu a kanalizácie s
cestou II/548 a III/5482 sa zrealizuje pretláčaním v oceľovej chráničke (chránička DN 600 pre kanalizačné potrubie,
chránička DN 250 pre vodovodné potrubie), s výnimkou križovania stoky A4, ktoré bude z dôvodu stiesnených
priestorových pomerov vykonané prekopaním na dvakrát. Vzhľadom na stiesnené pomery bude nutné križovania
kanalizačných prípojok s cestou III/3358 realizovať prekopaním.

SO 07 Križovania tokov budú v rámci stavby realizované 6x. Jedná sa o križovania Čečejovského potoka (3x) a
Rudníckeho potoka – pravostranný bezmenný prítok Čečejovského potoka so správcovským názvom Rudník č. 129
(3x) a vo všetkých prípadoch budú vykonané prekopaním a uložením potrubia do chráničky (chránička DN 500
pre kanalizačné potrubie DN 250 a chránička DN 250 pre vodovodné potrubie DN 100). V miestach prekopaných
profilov sa korytá vodných tokov stabilizujú kamennou rovnaninou (do hĺbky 0,5 m; v šírke 3,0 m).

A. Podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

1. Stavebníkom bude obec Rudník, zastúpená starostkou.

2. Stavba bude ukončená v termíne do: 31. 12. 2026.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby, stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty požiada orgán
štátnej vodnej správy o jej predĺženie.

3. Neoddeliteľnú súčasť povolenia na uskutočnenie stavby tvorí príloha rozhodnutia: Zoznam parciel v k. ú. Rudník
dotknutých stavbou „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“.

B. Povinnosti investora stavby:

1. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky podzemné vedenia, skutočnosť zakresliť do vykonávacej technickej
dokumentácie a v teréne vyznačiť a zabezpečiť ich proti poškodeniu.

2. Stavebník je povinný oznámiť názov a adresu zhotoviteľa stavby, jeho oprávnenie na stavebnú činnosť ako aj
meno a adresu stavbyvedúceho a jeho osvedčenie o odbornej spôsobilosti tunajšiemu úradu do 15 dní odo dňa
ukončenia výberového konania.

3. Stavebník je povinný oznámiť Okresnému úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie termín
začatia stavby.

4. Stavebník je povinný v zmysle ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona dodržať podmienky pre stavenisko.

5. Počas výstavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné predpisy.

6. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené v stanovisku SVP, š. p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE
3210/2019/3 zo dňa 10. 07. 2019:
- V miestach križovaní s vodnými tokmi Čečejovský potok v neupravenom úseku a pravostranným bezmenným
pravostranným prítokom Čečejovského potoka prekopaním dodržať kryciu výšku min. 1,20 m nad hornou hranou
chráničky bez uvažovania prípadných nánosov na dne. Chráničky ukončiť min. 5,00 m od brehovej čiary vodných
tokov. Chráničky dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov,
ktoré SVP, š. p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby VT. Pri všetkých križovaniach oboch vodných tokov v
neupravených úsekoch zabezpečiť opevnenie dna a svahov korýt VT v šírke 3,00 m nad a pod osou potrubia v celom
profile.
- Pri križovaní Čečejovského potoka v upravenom úseku (rkm 20,541), pri navrhovanej krycej výške 0,60 m narušenú
úpravu ako aj okolitý terén uviesť do pôvodného stavu.
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku.
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- Začatie a ukončenie prác minimálne 14 dní vopred oznámiť Správe povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach,
stredisko Moldava nad Bodvou, kontaktná osoba G. Soták – 055/4602040, mobil 0915761683, za účelom určenia
dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.
- Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu správcu vodného toku a predložiť porealizačné výškopisné a
polohopisné zameranie a výkresy skutočného vyhotovenia stavby.

7. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadrení SPP – Distribúcia, a. s. č. TD/NS/0653/2020/Uh
zo dňa 25. 09. 2020.

8. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadrení VSD, a. s., Košice č. 15199/2020/KE zo dňa 14.
09. 2020.

9. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 6612024972
zo dňa 07. 09. 2020.

10. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadrení Alternet, s. r. o., Košice č. 2000032074 zo dňa
07. 10. 2020.

11. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadrení SC KSK č. IPU-2019/1996-8056 zo dňa 02. 09.
2019, vyjadrení OÚ Košice – okolie, OCDaPK č. OU-KS-OCDPK-2019/007732 zo dňa 22. 05. 2019:
- Pred začatím stavebných prác vyzvať SC KSK na ohliadku stavbou dotknutého úseku ciest II/548 a III/3358, kde
sa zároveň vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí daného úseku medzi investorom a správcom komunikácie s
vyhotovením príslušnej fotodokumentácie.
- Počas stavebných prác neuskladňovať výkopový a iný materiál v korune cestnej komunikácii.
- Práce je možné začať až po uzatvorení „inominátnej zmluvy“ so správcom ciest II. a III. triedy, o úprave
práv a povinností s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej budú stanovené ďalšie podmienky na
uskutočňovanie stavby v cestnom telese a na ochranu cesty. Návrh inominátnej zmluvy bude stavebníkovi zaslaný
na základe jeho podnetu.
- Počas zemných prác výkopy viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom chodcov a ostatných účastníkov
cestnej premávky.
- Stavebník je zodpovedný za bezpečnosť cestnej premávky v úseku ciest II/548 a III/3358 počas stavebných prác.
- SC KSK súhlasí v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., § 7 ods. 1, o pozemných komunikáciách s čiastočnou
uzávierkou cesty II/548 a III/3358 vo vymedzených úsekoch pracovných miest s uvedením termínu realizácie prác
a so zvláštnym užívaním cesty II/548 a III/3358 vo vymedzenom úseku v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 s
uvedením termínu realizácie.
- Uloženie kanalizačného a vodovodného potrubia, domových prípojok, následný obsyp a zásyp s pravidelným
zhutňovaním zásypového materiálu po určitých vrstvách realizovať v zmysle vypracovaného projektu na mieru
zhutnenia v zmysle STN 736126.
- Na zásyp rýh, v ktorých bude uložené kanalizačné potrubie v cestnom telese cesty II/548 a II/3358 použiť len
materiál určený v projektovej dokumentácii.
- Na zhutnený štrkový zásyp rýh a presahy v šírke 500 mm na obe strany od ryhy v celkovej šírke 2 000 mm použiť
podklad z betónu C12/15 s hrúbkou 200 mm, s uložením zváranej siete 150/150/8/8 mm. Následne zrealizovať
spojovací postrek a povrch komunikácie v celom rozsahu pokryť asfaltobetónovou vrstvou.
- Pri spätnej úprave dodržať podmienky MDPaT SR Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Napájanie jednotlivých stôk z miestnych komunikácií do kanalizačného potrubia a vodovodných vetiev uložených v
telese cesty, ako aj domových kanalizačných prípojok realizovať v čo najväčšej miere mikrotunelovaním. Uvedeným
riešením dôjde k menšiemu zásahu do stability cestného telesa.
- Správca ciest KSK súhlasí v prípade stiesnených pomerov s prekopávkou cesty. Každé prekopanie musí byť vopred
prekonzultované so zástupcom správy ciest KSK napriek tomu, že to bolo riešené v projektovej dokumentácii.
- Nakoľko kanalizačné a vodovodné potrubie budú umiestnené do cesty II/548 a III/3358, dodržať umiestnenie
kanalizačných šácht a vodovodných uzáverov (šupátok) domových prípojok v strede jednotlivých jazdných pruhov
alebo v okraji komunikácie, mimo jazdnej stopy automobilov, do výšky nivelety komunikácie tak, aby nebránili
údržbe komunikácie.
- Po ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén s vyčistením rigolov do pôvodného stavu.
- Pred realizáciou stavby vypracovať projekt DDZ, odborne spôsobilou osobou, ktorý bude správcovi ciest
predložený na schválenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, § 7 ods. 1.
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- Pred realizáciou stavebných prác, na ktoré sa vydáva stanovisko správcu ciest II. a III. triedy, stavebník požiada
OR PZ Košice – okolie, ODI o vydanie záväzného stanoviska k projektu DDZ, čiastočnej uzávierke a zvláštnemu
užívaniu cesty II/548 a III/3358, ktoré následne so žiadosťou stavebník predloží cestnému správnemu orgánu, t. j.
Okresnému úradu Košice – okolie, , odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, Košice.
- Začatie a ukončenie stavby oznámiť SC KSK (p. Dubovský t. č. 055/7860048), ktorá vykoná posúdenie spôsobu
a kvality práce súvisiacej so zásahom do cestného telesa, či boli vykonané v zmysle projektovej dokumentácie.
- Správca ciest II. a III. triedy si vyhradzuje právo byť prítomný na kontrolných dňoch danej stavby.
- Ak v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby dôjde k činnosti v ochrannom pásme cesty č. II/548 alebo III/3358
(hranicu cestného ochranného pásma určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti
25 m od osi vozovky pri ceste II. triedy a 20 m od osi vozovky pri ceste III. triedy mimo sídelného útvaru obce
ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce), požiadať cestný správny orgán o povolenie
výnimky zo zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy podľa § 11 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, § 15 a § 16 vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva cestný zákon.
- Ak v súvislosti s realizáciou stavby bude dotknuté cestné teleso (cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami
priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov) cesty č. II/548
alebo III/3358 (zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého
druhu, iné stavebné úpravy alebo činnosti), pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne
užívanie ciest podľa § 8 a § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení,
§ 11 a § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.
- Ak v súvislosti s realizáciou stavby dôjde k umiestneniu dočasného/trvalého dopravného značenia na ceste č.
II/548 alebo III/3358, pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o určenie použitia dopravných značiek a
dopravných zariadení podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v platnom znení.
- Ak v súvislosti s realizáciou stavby dôjde k čiastočnej/úplnej uzávierke na ceste č. II/548 alebo III/3358,
pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon.

12. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené v stanovisku Slovenského pozemkového fondu Bratislava č.
SPFZ63297/2020, SPFS94047/2020 zo dňa 25. 11. 2020:
- Stavebník na dotknuté pozemky SPF a pozemky NV (v spoluvlastníctve neznámych vlastníkov) najneskôr do
vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra
nehnuteľností o vzniku vecného bremena zo zákona v súlade so stavebným povolením.
- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF a pozemkov NV.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a stavebníkom, na základe ktorej
by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF a pozemky NV previesť na stavebníka, zároveň žiadnym
spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF a pozemkami NV.

13. Pred začatím realizácie stavebných prác požiadať o stanovisko Okresného úradu Košice – okolie, pozemkového
a lesného odboru k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok (§ 18
zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov).

14. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v
zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ
o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo
Archeologickým ústavom SAV.

15. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na
mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady
uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou.

16. Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na
stavenisku stavebníka.
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17. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej
nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

18. V prípade, ak bude stavebník realizovať terénne úpravy, ktorými sa mení vzhľad prostredia alebo odtokové
pomery, je stavebník povinný požiadať OÚ Košice – okolie, OSŽP o vydanie vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. b)
bod 4 zákona o odpadoch. V prípade, ak vlastník pozemku plánuje využívať odpady na povrchovú úpravu terénu,
je potrebné požiadať príslušný OÚ v sídle kraja o udelenie súhlasu v zmysle ustan. § 97 ods. 1 písm. s) zákona
o odpadoch. Výkon terénnych úprav podlieha aj povoleniu príslušného stavebného úradu podľa § 71 stavebného
zákona.

19. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

20. Dbať na to, aby nedošlo k úniku ropných látok z mechanizmov do pôdy a tokov.

21. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody.
Ak dreviny rastú na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce, o súhlas je potrebné požiadať Okresný úrad Košice
– okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa
uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01. 10. - 31. 03. kalendárneho roka).

22. Pri zemných prácach zamedziť vývozu a dovozu zeminy kontaminovanej semenami, spórami, odrezkami
inváznych druhov rastlín.

23. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

24. Po dokončení stavby uviesť stavbou dotknuté pozemky do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na
doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

25. Ku kolaudácii stavby investor predloží doklady o vykonaní tlakových skúšok (vodovodné potrubie) a skúšok
vodotesnosti (kanalizácia) v zmysle platných STN.

26. Ku kolaudácii predložiť príslušné atesty o zabudovaných materiáloch (certifikáty a vyhlásenia výrobcov o
zhode).

27. Ku kolaudácii predložiť porealizačné zameranie stavby.

28. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o životné
prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v
zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklady
o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok
oprávnenej organizácie).

29. Do 15-tich dní od ukončenia výstavby vodnej stavby a prevzatia od dodávateľa, investor stavby je povinný
požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vykonanie kolaudácie stavby a vydanie rozhodnutia na užívanie
vodnej stavby. K žiadosti predložiť predpísané doklady v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

C. Majetkovoprávne vzťahy:

Výstavba vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ sa bude realizovať v k. ú. Rudník, na parcelách
uvedených v prílohe rozhodnutia: Zoznam parciel v k. ú. Rudník dotknutých stavbou „Kanalizácia a vodovod obce
Rudník“.
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Trasa kanalizácie a vodovodu je vedená prevažne po verejných priestranstvách, v intraviláne obce v miestnych
komunikáciách, v trase (v súbehu) pôvodného vodovodného potrubia. V prípade uloženia nového vodovodného
potrubia a kanalizácie v trase (v súbehu) pôvodného potrubia, v dotyku s miestnymi komunikáciami, v intraviláne
obce, netrval orgán štátnej vodnej správy na preukázaní iných práv oprávňujúcich stavebníka realizovať vodnú
stavbu na dotknutých pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce Rudník, zastúpenej starostkou (v súlade s ustan.
§ 58 ods. 4 stavebného zákona). Obec Rudník, zastúpená starostkou predložila stanovisko č. OcÚ 100-13/2020 zo
dňa 16. 11. 2020 ako vlastníka existujúcich stavieb pozemných komunikácií na predmetných pozemkoch.

Týmto rozhodnutím orgán štátnej vodnej správy súčasne určuje v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona v akom rozsahu
možno uskutočniť a prevádzkovať stavbu vodovodného a kanalizačného potrubia v rámci stavby „Kanalizácia a
vodovod obce Rudník“ na pozemkoch mimo zastavaného územia obce v k. ú. Rudník (parcely registra KN-„C“ č.
713/2, č. 713/9, č. 713/3, č. 713/10, č. 713/7, č. 533, č. 680/2, č. 712/2 a parcely registra KN-„E“ č. 2164/2, č. 2163/2,
č. 520/3, č. 657/6, č. 2169, č. 2170, č. 2172/1, č. 2173/1, č. 2174/1, č. 1041, č. 1220):
pre etapu výstavby
- vlastník pozemku umožní stavebníkovi v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemky za účelom vykonania
stavebných prác pri uskutočňovaní vodnej stavby;
- stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác postupovať tak, aby spôsobil čo najmenšie škody na pozemku;
- stavebník po uskutočnení vodnej stavby vykoná úpravu pozemku tak, aby bol pozemok uvedený do pôvodného
stavu;

pre etapu prevádzkovania
- vlastník pozemku po uskutočnení vodnej stavby umožní prevádzkovateľovi vstup na pozemok za účelom
modernizácie, rekonštrukcie, opravy, údržby a kontroly vodnej stavby;
- v ochrannom pásme vodovodu a kanalizácie je zakázané vykonávať zemné práce, stavby alebo vykonávať činnosti,
ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo činnosti, ktoré by mohli ohroziť
technický stav stavby;
- prevádzkovateľ je povinný vopred upovedomiť užívateľa pozemku o začatí výkonu oprávnenia;
- prevádzkovateľ po ukončení výkonu oprávnenia uvedie pozemok do pôvodného stavu.

Podľa § 26 ods. 8 vodného zákona oprávnenia stavebníka na uskutočnenie a prevádzkovanie vodnej stavby na týchto
pozemkoch vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku patrí v súlade s ustan. § 26 ods. 9 vodného zákona vlastníkom náhrada
podľa osobitného predpisu. V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

D. Všeobecné ustanovenia:

1. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby "Kanalizácia a vodovod obce Rudník", ktorý
vypracoval Ing. Andrej Bočkoráš (autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 2621*A*, 2-2,3 Inžinierske
stavby), PROAQUA, Dunajská 10, Košice v apríli 2009.

2. Podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo
odstránenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením.

3. Stavba môže byť uskutočnená až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie
Obec Rudník, zastúpená starostkou podala listom doručeným dňa 09. 09. 2020 na Okresný úrad Košice – okolie,
odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Košice – okolie, OSŽP“), ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy, návrh na vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“.

K žiadosti boli v termíne do 05. 10. 2020 priložené nasledovné doklady:
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- rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. A – 313/2009 zo dňa 30. 04. 2009 vydané obcou Poproč, zastúpenou
starostkou,
- stanovisko SC KSK č. ITU-2019/1996-8056 zo dňa 02. 09. 2019,
- vyjadrenie OÚ Košice – okolie, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-KS-OSZP-2019/007732
zo dňa 22. 05. 2019,
- stanovisko SVP, š. p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE 3210/2019/3 zo dňa 10. 07. 2019.
- vyjadrenie VVS, a. s., závod Košice č. 51849/2019/Ing.Pot zo dňa 12. 06. 2019,
- vyjadrenie OÚ Košice – okolie, OSŽP z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-KS-OSZP-2019/007654 zo
dňa 20. 05. 2019,
- vyjadrenie OÚ Košice – okolie, OSŽP z hľadiska štátnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2019/007620 zo dňa
21. 05. 2019,
- vyjadrenie OÚ Košice – okolie, OSŽP z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. OU-KS-OSZP-2019/007627 zo
dňa 28. 05. 2019,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. č. 6612024972 zo dňa 07. 09. 2020,
- vyjadrenie VSD, a. s., Košice č. 15199/2020/KE zo dňa 14. 09. 2020,
- vyjadrenie SPP – Distribúcia, a. s. č. TD/NS/0653/2020/Uh zo dňa 25. 09. 2020,
- 2 x projektová dokumentácia stavby vypracovaná Ing. Andrejom Bočkorášom v apríli 2009.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2020/012458-002 zo dňa 06. 10. 2020 oznámil podľa § 61 ods.
4 stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie
vyššie uvedenej vodnej stavby. Súčasne listom č. OU-KS-OSZP-2020/012458-003 zo dňa 06. 10. 2020 oznámil
podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom
štátnej správy a organizáciám a dňa 04. 11. 2020 vykonal ústne pojednávanie. Súčasne OÚ Košice – okolie, OSŽP v
súlade s ustan. § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery
staveniska.

Dňa 27. 10. 2020 boli do spisu doplnené listy vlastníctva č. 699, č. 726, č. 413, č. 787, č. 786, č. 785, č. 784, č. 714,
č. 379, č. 532, č. 1097, č. 990, č. 489, č. 705, č. 703, č. 704, č. 1096, č. 1158, č. 1027, č. 687, č. 1028, č. 1029, č.
319, č. 825 a kópia katastrálnej mapy (vytvorené zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa
zákona o e-Governmente cez oversi.gov.sk).

Uskutočnenie vodnej stavby „SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ bolo povolené
rozhodnutím OÚŽP Košice - okolie číslo 2009/01488 zo dňa 08. 10. 2009. Platnosť citovaného rozhodnutia bola
predĺžená rozhodnutím OÚŽP Košice – okolie č. 2011/01856 zo dňa 17.10.2011. Následne bolo rozhodnutím OÚŽP
Košice – okolie č. 2011/01957 zo dňa 27. 10. 2011 povolené uskutočnenie zmeny vodnej stavby „SO 01 ČOV v rámci
stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ pred jej dokončením podľa projektovej dokumentácie „ČOV Rudník“
vypracovanej Ing. Martinom Kalinom, W-Control s. r. o., Partizánska 687/88, Poprad v auguste 2011 a doplnku č.
1 k projektu pre stavebné povolenie ČOV Rudník E-750. Zmena stavby súvisela so zmenou technológie ČOV z
pôvodne navrhovanej Biocos na ECOWA 750 (pôvodne navrhovaná kapacita 750 EO ostala zachovaná). Zmenou
technológie boli dotknuté stavebné objekty SO 01.1 ČOV – nádrže, SO 01.2 – ČOV – prevádzková budova, SO 01.3
Čerpacia stanica, SO 01.4 Terénne a sadové úpravy, SO 01.6 Oplotenie ČOV, SO 01.7 Odtok z ČOV a prevádzkové
súbory. ČOV je t. č. rozostavaná. Rozhodnutím č. 2015/011814 zo dňa 03. 12. 2015 predĺžil OÚ Košice – okolie,
OSŽP termín ukončenia stavby ČOV do 31. 12. 2019 a následne rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2019/007841 zo
dňa 26. 06. 2019 do 31. 12. 2023.

Na ústnom pojednávaní boli prerokované predložené doklady a stavebník doplnil:
- záväzné stanovisko obce Poproč, zastúpenej starostkou č. OCU-E-533/2020 zo dňa 12. 10. 2020 podľa § 140b
stavebného zákona,
- stanovisko W-Control, s. r. o., Poprad zo dňa 02. 11. 2020,
- zmluvu č. 24/2004 o prevádzkovaní verejného vodovodu zo dňa 01. 03. 2005,
- stanovisko VVS, a. s., Košice č. 115293/2020/O/Fi/ÚVR zo dňa 12. 10. 2020 (k žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu),
- vyjadrenie Alternet, s. r. o., Košice č. 2000032074 zo dňa 07. 10. 2020,
- stanovisko Obvodného pozemkového úradu Košice – okolie č. 2009/01297-2 zo dňa 16. 04. 2009,
- stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KE-09/317-02/1212/KA zo dňa 16. 03. 2009,
- stanovisko OR HaZZ Košice – okolie č. ORHZ-599/2009 zo dňa 05. 06. 2009,
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- vyjadrenie SPF, RO Košice č. 2009-RO 23/721 zo dňa 14. 04. 2009,
- stanovisko AGRO-MOLD, a. s. č. 363/09 zo dňa 26. 05. 2009,
- stanovisko Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Rudník zo dňa 25. 05. 2009,
- opravenú sprievodnú a súhrnnú technickú správu (oprava DN kanalizačného potrubia na 300 mm).

Na základe výsledku ústneho pojednávania obec Rudník, zastúpená starostkou dňa 30. 11. 2020 doplnila nasledovné
doklady:
- stanovisko obce Rudník, zastúpenej starostkou č. OcÚ 100-13/2020 zo dňa 16. 11. 2020 (ako vlastníka existujúcich
stavieb pozemných komunikácií),
- stanovisko Pozemkového spoločenstva Urbariát Rudník zo dňa 19. 11. 2020,
- stanovisko SPF Bratislava č. SPFZ63297/2020, SPFS94047/2020 zo dňa 25. 11. 2020,
- opravenú projektovú dokumentáciu stavby.

Projektová dokumentácia rieši výstavbu delenej kanalizačnej siete pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z
obce Rudník vrátane kanalizačných prípojok do navrhovanej obecnej mechanicko-biologickej ČOV s kapacitou 750
EO (nie je predmetom stavebného povolenia; t. č. rozostavaná) situovanej južne od obce, cca 170 m od cesty II/548.
Vyčistené odpadové vody budú zaústené do Čečejovského potoka. Spolu s výstavbou kanalizačného potrubia sa
uvažuje s uložením nového vodovodného potrubia a prepojením existujúcich domových prípojok na nové vodovodné
potrubie a osadením vodomerných šácht na domové prípojky. Existujúca vodovodná sieť v obci bola vybudovaná
pred viac ako 40 rokmi a je vo veľmi zlom technickom stave. Vodovodné potrubie bude uložené prevažne v súbehu
s existujúcim vodovodným potrubím a projektovanou kanalizáciou, potrubie vodovodu bude uložené do spoločného
výkopu s potrubím kanalizácie. Predpokladaná potreba vody predstavuje 112,50 m³/deň (1,30 l/s).

V zmysle stanoviska SC KSK zo dňa 02. 09. 2019 z dôvodu, že vodovodné a kanalizačné potrubie, ako aj samotné
domové prípojky sú umiestnené v cestnom telese cesty III/3358, s ich realizáciou súvisí aj vybúranie podkladných
konštrukcií, spätnú úpravu komunikácie žiada preto správca komunikácie realizovať v rozsahu obidvoch jazdných
pruhov cesty III/3358 od začiatku kumulatívneho staničenia cesty 0,000 km po koniec kumulatívneho staničenia
0,960 km. Projekt stavby nerieši spätnú úpravu v uvedenom rozsahu, uvažuje sa so zásypom ryhy, podkladom pod
živičný povrch na šírku výkopovej ryhy (z makadamu hr. 20 cm) a živičným kobercom v šírke finišéra, t. j. v
priemere 3,00 m. Požiadavku správcu komunikácie považoval stavebník za nadštandardnú. Orgán štátnej vodnej
správy túto požiadavku SC KSK do podmienok povolenia nezahrnul. Pred začatím prác obec Rudník uzavrie so SC
KSK „inominátnu zmluvu“ (v zmysle stanoviska SC KSK zo dňa 02. 09. 2019), ktorej predmetom bude úprava práv
a povinností v súvislosti s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii a budú v nej stanovené ďalšie podmienky
na uskutočňovanie stavby v cestnom telese a na ochranu cesty (vrátane rozsahu spätnej úpravy komunikácie podľa
aktuálneho stavu).

V súčasnosti zabezpečuje prevádzku verejného vodovodu v obci Rudník v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi
zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov W-Control, s. r. o., Poprad.
V zmysle predloženého stanoviska zo dňa 02. 11. 2020 bude W-Control, s. r. o., Poprad zabezpečovať aj
prevádzku vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“, t. j. verejného vodovodu po rekonštrukcii a
prevádzku novovybudovanej verejnej kanalizácie. Z uvedeného dôvodu sa orgán štátnej vodnej správy nezaoberal
pripomienkami VVS, a. s., závod Košice uvedenými vo vyjadrení č. 51849/2019/Ing. Pot zo dňa 12. 06. 2020.

Trasa kanalizácie a vodovodu je vedená prevažne po verejných priestranstvách, v intraviláne obce v miestnych
komunikáciách, v trase (v súbehu) pôvodného vodovodného potrubia. V prípade uloženia nového vodovodného
potrubia a kanalizácie v trase (v súbehu) pôvodného potrubia, v dotyku s miestnymi komunikáciami, v intraviláne
obce, netrval orgán štátnej vodnej správy na preukázaní iných práv oprávňujúcich stavebníka realizovať vodnú
stavbu na dotknutých pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce Rudník, zastúpenej starostkou (v súlade s ustan.
§ 58 ods. 4 stavebného zákona). Obec Rudník, zastúpená starostkou predložila stanovisko č. OcÚ 100-13/2020
zo dňa 16. 11. 2020 ako vlastníka existujúcich stavieb pozemných komunikácií na predmetných pozemkoch. V
úsekoch, ktoré budú vedené mimo trasy pôvodného vodovodného potrubia bolo v intraviláne obce deklarované
majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov (časť stoky A a vetvy A1), v extraviláne určil orgán štátnej
vodnej správy v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona v akom rozsahu možno uskutočniť a prevádzkovať stavbu
vodovodného a kanalizačného potrubia v rámci stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ (vetva A7, stoka A2).
Stoka A5 a paralelná vetva A1-1 neboli povolené v plnom rozsahu, nakoľko časť trasy mala byť vedená mimo trasy
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existujúceho vodovodu, na majetkovoprávne nevysporiadaných pozemkoch v intraviláne obce (parcela registra KN-
„C“ č. 637/3). Stoka A5 sa povolila v dĺžke cca 254 m (z pôvodne navrhovanej dĺžky 318,96 m) a vetva A1-1 v
dĺžke cca 256 m (z pôvodne navrhovanej dĺžky 269,57 m).

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy
nevzniesol pripomienky ani námietky k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod
obce Rudník“.

Pri posudzovaní žiadosti orgán štátnej vodnej správy vychádzal z projektu vodnej stavby, vyjadrení a stanovísk
účastníkov konania a rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy k realizácii stavby.

Podmienky z jednotlivých stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú v rozhodnutí
zapracované.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predložených dokladov a výsledku
vodoprávneho konania zistil, že realizácia navrhovanej stavby nie je v rozpore so záujmami vodného hospodárstva
a povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“ tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou. Stavebné povolenie sa
podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Obec Rudník, zastúpená starostkou, ako stavebník, je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená od správneho poplatku.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice – okolie, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha

- Zoznam parciel v k. ú. Rudník dotknutých stavbou „Kanalizácia a vodovod obce Rudník“
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