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O z n á m e n i e 

o začatí územného konania verejnou vyhláškou 

o umiestnení stavby a nariadenie ústneho 

pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 
 

     SOMET s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice,  IČO: 48 075 809, podala dňa 27.09.2022 

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby  

 

„ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU IBV TOKAJSKÝ DVOR“ 

 

na pozemkoch parcela číslo KN-C 675/9, 170, 182/2 druh pozemkov zastavaná plocha 

a nádvorie, parc. č. KN-C 182/3 druh pozemku záhrada, parc.č. KN-C 182/34 druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, parc.č. KN-C 182/13, 182/14, 182/15, 182/16, 182/17, 182/18, 

182/19, 182/20, 182/21 a 182/23 druh pozemkov záhrada, katastrálne územie Viničky   

           Dňom podania návrhu bolo začaté  územné konanie o umiestnení líniovej stavby. 

 

Popis trasy: 

 

     Predmetom návrhu na umiestnenie stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre nový areál. 

Vybudovaním tohto vodovodu vznikne možnosť napojenia sa 10 nových rodinných domov  na 

rozvod vody  s  pitnou vodou pre IBV Tokajský Dvor. Navrhovaný vodovod bude napojený  na 

verejný vodovod – LT  DN 80. Trasa vodovodu je vedená po napojení na verejný vodovod 

v zelenom páse až po IBV Tokajský Dvor. Pre novonavrhovaný vodovod  sú navrhnuté HDPE 

rúry tlakové DN 90 x 8,2 mm, dĺžky celkom 199,60 m. Na trase vodovodu bude umiestnený 

podzemný hydrant, ktorý bude slúžiť ako kalník. Jednotlivé vodovodné prípojky pre rodinné 

domy budú zriadené na novom vodovodnom rade pomocou navarovacieho elektrofúzného 

sedla. Pre meranie spotreby vody pre jednotlivé domy IBV sú na pozemkoch navrhnuté 

samostatné vodomerné plastové  šachty DN 1000/1600.   
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         Obec Viničky,  ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle §  117 zákona číslo 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov v spojení s ust.  § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o 

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

v súlade s ustanovením § 36 odst. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom  a nariaďuje  ústne pojednávanie  spojené 

s miestnym zisťovaním na deň 

 

02.11.2022 (streda) o  10.00 hod 
 

 

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade vo Viničkách. 

 

           Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Spoločnom obecnom 

úrade v Strede nad Bodrogom v čase (pondelok-streda. od 08.00 hod do 15.00 hod.)  a svoje 

námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané 

námietky sa neprihliadne. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie 

návrhu dlhší čas, stavený úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane 

predĺží.     

          Ak dotknutý orgán  v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe má 

sa v zmysle § 36 odst. 3 stavebného zákona za to, že s navrhovanou stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí.  

 

           Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

            

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb. 

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

a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce  Viničky. 

 

 

 

                                                                                                              M i c h a l   T a k á č 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/
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Doručí sa: 

 

1. SOMET s.r.o., Trieda KVP 1, Košice, 040 23 

2. Obec Viničky, Tokajská 191/5, Viničky, 076 31 

3. Grant Marek , Spodná ulica 67/4, Viničky, 076 31 

4. Projektant: VKP-PROJEKT s.r.o , Ľ.Podjavorinskej 2119/1, Trebišov, 075 01 

        

Oznámi sa: 

 

1.   VVS a.s. Košice, závod Trebišov, Komenského 1872, Trebišov 

      2.   Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice 

      3.   SPP distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

      4.   VSD a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91 

      5.   Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

      6.   Okresný úrad Trebišov, odbor star. o ŽP, Námestie mieru 804/1, Trebišov 

      7.   Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor, Nám.mieru  804/1, Trebišov  

      8.   Okresný úrad Trebišov, odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 1160/184, Trebišov 

      9.   UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, Bratislava 5 ,  

            850 00 

      10. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, Bratislava , 851 01 

      11.  SVP , š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice  

      12. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

      13. O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 851 01 

      14. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava 

      15. ANTIK telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, 040 01 

      16. SWAN KE , s.r.o., Nám.osloboditeľov 3/A, Košice, 040 01  

      17. E-MAX INTENET&IT s.r.o., Cukrovarská  2, Trebišov, 075 01 

 


