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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí správneho konania o určení pásma ochrany verejného vodovodu „SO 01 Verejný vodovod –
zásobovacie potrubie“ v rámci stavby !Obec Rakytník – Verejný vodovod“ a nariadenie ústneho pojednávania.

Navrhovateľ: Obec Rakytník so sídlom Rakytník 15, 980 21 Bátka IČO: 00 649 970, ako vlastník verejného
vodovodu podal dňa 17.03.2023 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť
o vydanie rozhodnutia o určení pásma ochrany verejného vodovodu:

„SO 01 Verejný vodovod“
v rámci stavby: „Obec Rakytník – Verejný vodovod“

Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie v predmetnej veci. Navrhovateľ dňa 01.03.2023 podal návrh na
vydanie užívacieho povolenia na predmetnú vodnú stavbu. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Okresným
úradom Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RS-OSZP-2020/001458-014 zo
dňa 20.03.2020

Predmetný verejný vodovod sa nachádza na pozemkoch (upresní sa v konaní)

podľa Geometrických plánov na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí č.
33547564-8/2023; 33547564-7/2023 vypracovaných Jánom Brozmanom v 02/2023, autorizačne overených Ing.
Róbertom Kuvikom, autorizovaným geodetom č.osv. 919 nasledovne:
- CKN 188/1, 353; EKN 184/1, 184/2. V k.ú. Rakytník
- CKN 614/1, 514/48, 614/177, 737/1, EKN 48, 51/30, 51/31, 309, 310, 5253/55, 5253/2, 5253/322, 5253/333,
5253/411, 5253/561, 5253/18, 180/2, 180/1, 181, 182, 183 v k.ú. Bátka.

Pásmo ochrany verejného vodovodu sa vymedzuje zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného
potrubia verejného vodovodu od jeho osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m do priemeru 500 mm vrátane. (v zmysle
§ 19 ods. 2 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).

Dotknutými parcelami pásma ochrany sú:
Katastrálne územie Rakytník:
- CKN 1881/1 (LV 396); v k.ú. Rakytník
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- EKN 184/1 (LV 228); 184/2 (LV 556) v k.ú. Rakytník

Katastrálne územie Bátka:
- CKN 614/48 , 614/177 (LV 956); 737/1 (LV 457) v k.ú. Bátka
- EKN 48 (LV 337), 51/30 (LV 377), 61/31 (LV 379), 309, 310 (LV 751), 5253/2 (LV 781), 5253/18 (LV 731),
5253/55 (LV 379), 5253/322, 5253/323 (LV 815), 5253/411 (LV 813), 5253/561 (LV 751), 180/1 (LV 640), 180/2
(LV 641), 181 (LV 415), 182 (LV 416), 183 (LV 1034), 184/1 (LV 418), 184/2 (LV 419), 185 (LV 420) v k.ú. Bátka

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán verejnej správy na
úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, podľa §36 ods.5 zákona NR SR 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, podľa §3 a § 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 v súlade s § 18 a §
21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie
konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie vo veci, ktoré sa uskutoční

Dňa 20.04. 2022 (štvrtok) o 10:30 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v Rakytníku

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas stránkových dní a pri ústnom konaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy a obec môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri
tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s overením podpisu toho
účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení jeho
neskorších noviel musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom
doručenia rozhodnutia. Po zvesení žiadame jedno oznámenie vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa: .................................. Zvesené dňa: .............................................

........................................................... ....................................................................
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Na vedomie
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
SVP š.p. Povodie Hornádu, OZ, Prevádkové stredisko, Cukrovarská 6, 979 01 Rimavská Sobota 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota, Sama Tomášika 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota 1

Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Rozdeľovník k číslu OU-RS-OSZP-2023/008247-002

Obec Rakytník, Rakytník 15, 980 21 Rakytník
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Partzánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 00 Rimavká Sobota
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska cesta 14, 041 59 Košice 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava 1
AGROBAN s.r.o., Bátka 161, 980 21 Bátka
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava
Obec Bátka, Bátka 161, 980 21 Bátka
GEMERNÁKUP, a.s., Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota 1


