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O Z N Á M E N I E 

 

 

o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Dobudovanie kanalizácie 

a vody pre MRK v obci Olšovany“ podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 

zmene zákona SNR č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

MŽP SR č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  

 

  

v e r e j n o u    v y h l á š k o u. 

 

 

Na základe žiadosti obce Olšovany, zastúpenej starostom, Olšovany 35, 044 19 Ruskov, 

podanej dňa 07.09.2021 na Okresnom  úrade Košice-okolie, OSŽP bolo Okresným úradom 

Košice-okolie dňa 29.09.2021 vydané vodoprávne povolenie č. OU-KS-OSZP-2021/012416-

005 na uskutočnenie vodnej stavby „Dobudovanie kanalizácie a vody pre MRK v obci 

Olšovany“. 

 

Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby pozostávajúcej z týchto stavebných 

objektov: 

 

PS 04 - Čerpacia stanica č. 4 - technologická časť 

PS 041 - Telemetria čerpacej stanice č. 4 

SO 01/2 - Rozšírenie kanalizácie (pre MRK) 

SO 10 - Čerpacia stanica č. 4 - stavebná časť 

SO 11 - NN el. prípojka k čerpacej stanici 

SO 111 - NN elektrická prípojka 

SO 112 - Odberné elektrické zariadenie 

SO 06/2 - Kanalizačné prípojky (pre MRK) 

SO 010/1 - Vodovod (pre MRK) 

 

V obci Olšovany je vybudovaná časť gravitačnej kanalizácie PVC DN 250 dĺžky 1200 

m. Splaškové vody sú prečerpávané čerpacou stanicou cez výtlak Olšovany z rúr HDPE 100 

DN/ID 80 mm v dĺžke 428 m do zberača z obce Ďurkov vedeného do ČOV Ruskov.  

 

Vodovod sa vybuduje len pre MRK a v budúcnosti sa napojí na vodovodný systém 

obce Olšovany, ktorý je len v príprave. Rozšírenie kanalizácie bude riešené gravitačnou 

kanalizáciou do projektovanej ČS. Čerpacou stanicou sa cez výtlačné potrubie splaškové vody 

prečerpajú do jestvujúcej kanalizácie.  

 



Množstvo  potreby vody:  

- priemerná denná potreba vody je vypočítaná na Q24 = 0,16  l/s 

 

PS 04 - Čerpacia stanica č. 4 - technologická časť 

 

ČS bude slúžiť na prečerpávanie splaškov z MRK v priemernom množstve 0,16 l/s. Na 

prečerpávanie je navrhnuté zabudovanie 2 ks ponorných čerpadiel, z ktorého jedno bude 

slúžiť ako rezerva. Na vtoku bude osadený záchytný kôš osadený na vodiacich tyčiach.  

 

PS041 - Telemetria čerpacej stanice č. 4 

 

V rámci telemetrie je riešené dispečerské a miestne riadenie čerpacej stanice a prenos 

údajov do dispečingu. 

 

SO 01/2 - Rozšírenie kanalizácie (pre MRK) 

 

V rámci tohto objektu bude vybudovaná: 

- gravitačná kanalizácia z PVC rúr SN 8, DN 300 v dĺžke 816,20 m, 

- výtlak (tlaková kanalizácia) z rúr HDPE PE 100, SDR 17, PN 10, DN/OD 63x3,8 v 

dĺžke 163,80 m. 

 

SO 10 - Čerpacia stanica č. 4 - stavebná časť 

 

Čerpacia stanica je navrhovaná z prefabrikovaného dna s nadstavcami priemeru 2000 

mm. Na povrchu bude osadená železobetónová doska hr. 220 mm so štvorcovým otvorom pre 

osadenie  poklopu kompozitu rozmerov 600 x 600 mm pre potreby manipulácie so záchytným 

košom a obdĺžnikovým otvorom pre osadenie poklopu rozmerov 600 x 900 mm pre osadenie 

čerpadiel.  

 

SO 11 - NN el. prípojka k čerpacej stanici a SO 111 - NN elektrická prípojka  

 

Je navrhnutá z jestvujúceho vzdušného distribučného NN rozvodu VSD a.s. v obci 

Olšovany káblom typu AYKY-J 4x25 mm (z jestvujúceho podporného stĺpa cez prípojkovú 

skrinku do rozvádzača merania). 

 

SO 112 - Odberné elektrické zariadenie 

 

Prívod z rozvádzača RE do rozvádzača ČS RCS je navrhnutý káblom AYKY-J 4 x 16 

mm
2
 dĺžky 50 m, ktorý bude uložený vo výkope. 

 

SO 06/2 - Kanalizačné prípojky (pre MRK) 

 

V  rámci objektu sa vybuduje 22 ks kanalizačných prípojok z PVC rúr DN/ID 150 mm 

o celkovej dĺžke 55 m. Prípojky sa napoja pomocou odbočiek 300/150 mm a ukončia 

kontrolnou šachtou DN/ID 400 mm. 

 

SO 010/1 - Vodovod (pre MRK) 

 

V rámci stavby sa zrealizuje vodovodné potrubie z rúr HDPE PE 100-SDR 17, PN 10 

DN 90 v dĺžke 760 m.  

 



            Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť 

vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu s rozhodnutím č. OU-KS-OSZP -

2021/012416-005 zo dňa 29.09.2021. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

             Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu podľa § 53 a nasl. zákona           

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať 

do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, 

Hroncova 13, Košice. 

 

              Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť na tunajší úrad. 

 

Príloha:  

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby č. OU-KS-OSZP-2021/012416-005 zo dňa  

29.09.2021 

                                                                                                

 

 

 

Doručí sa: 

 

 

1. Obec Olšovany, zastúpená starostom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                 Zvesené dňa:         

 

 

 

 

Pečiatka, podpis:                                                               Pečiatka, podpis: 

 

 

 

 

                            


