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Vec : Kokošovce - Novostavba rodinného domu na p. é. 343/2 - stanovisko.

Listom, ktorý sme obdržali dňa ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii (ďalej PD) hore uvedenej stavby pre účely vydania územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia.

Predmetom predloženej PD je novostavba murovaného, samostatne stojaceho rodinného 
domu o pôdorysných rozmeroch 10,00 x 15,00 m, situovaného na parcele číslo KN - C 343/2 v k. ú. 
Kokošovce.

Jednopodlažný rodinný dom bude nepodpivničený so sedlovou strechou so sklonom 25°. 
Objekt rodinného domu bude napojený na existujúcu elektrickú prípojku situovanú v komunikácii. 
Dažďová voda z rodinného domu bude odvádzaná do vsaku na priľahlý terén. Odpadové látky zo 
splaškovej kanalizácie budú napojené na verejný rozvod kanalizácie. Zásobovanie vodou je riešené 
zo studne cez vodovodnú prípojku. Vjazd na pozemok k rodinnému domu na p. č. 343/2 bude 
z miestnej komunikácie.

Podľa výkresu č. 01 Situácia, bude novostavba RD umiestnená na parcele číslo KN - C 343/2 
vo vzdialenosti cca 14,0 m od ľavej brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku č. 
095 Delňa (HCP 4-32-04) v rkm 9,327, ktorý je v predmetnom úseku neupraveným vodným tokom.

Medzi vodným tokom Delňa a pozemkom investora sa nachádzajú ďalšie dve parcely KNC 
426/2 (ostatná plocha) a KNC 426/3 (zastavané plochy a nádvoria), ktoré sú registrované na liste 
vlastníctva LV č. 126 , vlastníkom je Slovenská republika, správcom je SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.

Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej 
ochrany dávame nasledujúce

stanovisko:
S navrhovaným predloženým technickým riešením výstavby rodinného domu na p. č. 343/2 je 
možné súhlasiť za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Stavebný objekt rodinného domu žiadame situovať v zmysle predloženej PD.
2. Studňu je potrebné realizovať v súlade s príslušnými článkami STN 755 115 - Studne 

individuálneho zásobovania vodou.
3. Začatie prác oznámiť min. 14 dní vopred SVP š.p.. OZ Košice - prevádzkové stredisko 

Prešov (tel.: 051/7711367) z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru z našej strany, 
ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.

4. Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a zároveň doložiť doklad 
(dohodu) o spôsobe likvidácie splaškových odpadových vôd oprávnenou organizáciou.
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7 5. Požadujeme rešpektovať ustanovenia § 47 - odíraná vodných tokov a ich korýt, § 49 - 
oprávnenia pri správe vodných tokov a § 50 - povinnosti vlastníkov pobrežných 
pozemkov zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.

/ 6. V prípade riešenia ďalších inžinierskych sietí a terénnych úprav v dotyku s vodným tokom
/ Delňa (resp. parcelami v našej správe) žiadame PD predložiť na vyjadrenie.

§
Zároveň Vám oznamujeme, že v súčasnosti nie je orgánom štátnej vodnej správy určený rozsah 

inundačného územia a naša organizácia v súčasnej dobe nedisponuje potrebnými mapovými, 
geodetickými a hydrologickými podkladmi, ktoré sú podkladom pre vypracovanie máp inundačných 
území.

Upozorňujeme, že správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou 
udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov v zmysle § 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 
o vodách v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko má platnosť po dobu dvoch rokov a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej 
vodnej správy.

S pozdravom

Ing. Marián Miščík
riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy

Prílohy: Ix PD
Co: SVP š.p., OZ KE-scan, PS - PO, a/a 
CZ 586/2018
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Vtc: Kokošovce - „Novostavba rodinného domu na p.í. 343/2„ - predĺženie platnosti stanoviska 
k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné povolenie.

Listom, ktorý sme obdržali dňa ' ste nás požiadali o predĺženie platnosti
stanoviska pre vyššie uvedenú stavbu, ktoré stratilo platnosť.

K projektovej dokumentácii predmetnej stavby sme sa vyjadrovali listom evidovaným pod 
č. CS SVP OZ KE 219/2018/2 zo dňa 10.01.2018, pre účely územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia.

Nakoľko v projektovej dokumentácii nedošlo k zmene oproti pôvodnej, nami odsúhlasenej 
PD, predlžujeme platnosť vyššie uvedeného stanoviska o dva roky od dnešného dátumu. 
Podmienky uvedené vo vyššie citovanom stanovisku zostávajú naďalej v platnosti.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

Prílohy: bez 

Co:
49210-SVP OZ KE (pdf) 
41000-PS PO, a/a 
(CZ 7102/2020)

Ing. Marián Miščík
riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy
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