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O B E C   V I E S K A   N A D   Ž I T A V O U 

Číslo: 109/2021-002-Dv                                                                          Vieska nad Žitavou, 21.05.2021                     
 
 

Oznámenie o začatí územného konania 
podľa § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, 
Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, podal dňa 14.04.2021 na Obecnom úrade Vieska 
nad Žitavou žiadosť o vydanie územného rozhodnutia  na stavbu:                   
 

„ VIESKA NAD ŽITAVOU – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA OBCE “  
 

V rozsahu stavby:  
SO 01 Pravostranný ochranný múrik  
SO 02 Ľavostranná ochranná hrádza. 
SO 03 Pravostranná ochranná hrádza č. 1  
SO 03 Pravostranná ochranná hrádza č. 2  
SO 04 Úprava a opevnenie brehov č. 1  
SO 04 Úprava a opevnenie brehov č. 2  
SO 04 Úprava a opevnenie brehov č. 3  
SO 05 Rekonštrukcia mostných opôr  
SO 06 Odvedenie vnútorných vôd  
  
Projekt rieši protipovodňovú ochranu obce Vieska nad Žitavou na toku Žitava medzi dvoma mostami 
v obci Vieska nad Žitavou a mostom v Tesárskych Mlyňanoch. Celková dĺžka riešeného úseku je 1702 
m. Tok Žitava v tomto úseku je neupravená s hustým porastom krovín a stromov na oboch brehoch. 
Pozdĺž pravostrannej brehovej línie bola v minulosti vybudovaná zemná hrádza, ktorá je poškodená 
a nespĺňa účel protipovodňovej ochrany. 
 
SO 01  Pravostranný ochranný múrik 
Hlavné parametre ochranného múrika: 

 Dĺžka múrika 576,67 m 
 Maximálna výška múrika nad terénom 1,50 m 
 Šírka koruny múrika 500 mm 

 Múrik bude vybudovaný na pravom brehu toku vo vzdialenosti cca 6 m od brehovej línie. Na 
začiatku úseku je múrik zaviazaný do cestného telesa od premostenia komunikácie. Na konci úseku je 
múr zaviazaný do existujúcej zemnej hrádze. 
Múrik je navrhnutý ako železobetónový múr založený do hĺbky priemerne 1500 mm opatrený 
kamenným lícom. Kóta koruny múrika je navrhnutá min. 500 mm nad návrhovú hladinu Q100.  
 Múrik križuje inžinierske siete - vodovodné potrubie, plynovod, telekomunikačné káble.  
Súčasťou múrika bude odvodňovací rigol umiestnený tesne vedľa múrika, ktorý je navrhnutý z 
betónových žľaboviek š. 500 mm  uložených do štrkového lôžka hr. 100 mm,  v sklone podľa 
existujúceho terénu. Odvodnenie rigolu je navrhnuté otvorom DN300 mm cez múrik do vsakovacej 
jamy. Otvor bude opatrený kanalizačným uzáverom DN300 na návodnej strane múrika. Výtoková časť 
vyústenia bude betónovým odvodňovacím žľabom TBZ 50/105/31 uloženým do štrkového lôžka hr. 
100 mm do vsakovacej jamy s rozmermi 1,0x0,5x1,2 m. Vsakovacia jama bude naplnená štrkom 
frakcie 32-63 mm. Na prevedenie povrchových vôd cez múrik sú navrhnuté štyri otvory. 
 V km 0,004 296 prechádza cez múrik železobetónové potrubie DN600 , vyústenie 
odvodňovacieho rigolu dažďových vôd do Žitavy. Existujúce vyústenie sa zruší a vybuduje sa nové. 
 V km 0,113 490 múrika je navrhnutá prejazdná rampa. Rampa bude slúžiť na prechod cez 
múrik pre práce údržby a vstup do toku prevádzkovateľa. Celková dĺžka je 25,2 m, š. 3,0 metra. Jedná 
sa o zemný násyp v sklone nivelety 12% . Povrch rampy bude spevnený Drveným kamenivom fr. 0/32 
mm so zavibrovaním. Hrúbka vrstvy 30 cm.  
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SO 02  Ľavostranná ochranná hrádza 
Hlavné parametre ochrannej hrádze: 

 Dĺžka hrádze 177,36 m 
 Maximálna výška hrádze 1,50 m 
 Šírka koruny hrádze 300 cm 
 Sklon svahov hrádze 1:2 

 Teleso sypanej zemnej hrádze je vybudované ako zemné homogénne so sklonom svahov 1:2. 
Opevnenie svahov a koruny hrádze zatrávnením. 
Hrádza je na začiatku úseku zaviazaná do cestného telesa od premostenia komunikácie. Na konci 
úseku je hrádza zaviazaná do terénu.. Kóta koruny hrádze je navrhnutá min. 500 mm nad návrhovú 
hladinu Q100.  
V km 0,003 500 hrádze sa nachádza existujúci rigol vyústenia dažďových vôd. Existujúce betónové 
čelo vyústenia sa odstráni. Na existujúcu betónovú rúru sa napojí nové obetónované železobetónové 
potrubie DN500, ktoré bude cez hrádzu vyústené betónovým výtokovým objektom  do toku Žitava.  
V km 0,104 800 hrádze je z koruny navrhnutý zjazd do toku pre vykonávanie údržby toku. Dĺžka 
zjazdu je 35 m, š. 3,0 m, sklon 14%. 
 
SO 03  Pravostranná ochranná hrádza  
Tento objekt je rozdelený na dve časti. 

- Pravostranná ochranná hrádza č.1 (km 0,841 977 – km 0,941 579 úpravy toku), dĺžka 119,19 
m.  

- Pravostranná ochranná hrádza č.2  ( km 1,107 347 – km 1,647 514 úpravy toku), dĺžka 407,31 
m. 

Hlavné parametre ochrannej hrádze: 
 Maximálna výška hrádze 1,00 m 
 Šírka koruny hrádze 100 cm 
 Sklon svahov hrádze 1:1,5 

 Teleso sypanej zemnej hrádze je vybudované ako zemné homogénne so sklonom svahov 
1:1,5. Opevnenie svahov a koruny hrádze zatrávnením. 
Hrádza je zaviazaná do existujúceho terénu. Priľahlý terén hrádze je lokálne sklonovo prispôsobený 
tak, aby sa na päte hrádze nezadržiavala povrchová voda.  
 
SO 04  Úprava a opevnenie brehov  
 Vzhľadom na trvalé poškodzovanie a ohrozovanie brehovej línie riešeného úseku toku Žitava 
je na konkávnych brehoch navrhnuté brehové opevnenie 0,5 m hrubou kamennou dlažbou z 
lomového kameňa 80-200 kg s vyklinovaním, ktorá je opretá do kamennej pätky so šírkou 1,9 m a 
hĺbkou 900 mm. Opevnenie je navrhnuté so sklonom návodného svahu 1:1,5. Z rovnakého dôvodu je 
na pravom brehu v dĺžke 130 m nad mostom navrhnuté opevnenie dna koryta kamennou pätkou 
a opevnením svahov do výšky 0,5 m nad dnom.  
Úseky úpravy a opevnenia brehov: 

 Úprava a opevnenie brehov č.1: km 0,262 613 – km 0,331381 úpravy toku, ľavý breh  
 Úprava a opevnenie brehov č.2: km 0,315 650 – km 0,381 798 úpravy toku, pravý breh  
 Úprava a opevnenie brehov č.3: km 0,488 466 –  km 0,543287 úpravy toku, pravý breh  
 Opevnenie dna pravého brehu toku č.4, km 0,0080– km 0.229 436 úpravy toku. Kamenná 

pätka z lomového kameňa.   
 

SO 05 Most na ceste  III/1630 v obci vieska nad Žitavou EV.Č. 1630-01 
 Existujúci cestný most je v nevyhovujúcom technickom stave a má nedostatočnú prietočnú 
kapacitu. Je potrebné vykonať jeho celkovú rekonštrukciu. V rámci rekonštrukcie bude odstránená 
konštrukcia mosta vrátane mostných opôr. Nový most sa vybuduje so šírkou mostného poľa 19 m. 
Spodná hrana mostovky bude na úrovni 500 mm nad hladinu Q100.  
 
SO 06  Odvedenie vnútorných vôd 
 Vzhľadom na priesakové pomery v podloží za pravostranným ochranným múrikom SO 01 bol 
navrhnutý odvodňovací drén s celkovou dĺžkou 416,60 m. Drén bude vybudovaný z drenážnych 
potrubí PP DN400 s vyústením do odvodňovacieho rigolu vedúceho pozdĺž štátnej cesty č. 1630 a 
následne priepustom do toku Žitava. Na trase je navrhnutých 10 kontrolných revíznych šácht DN 
1000. Drenážne potrubie bude zaústené do prefabrikovanej sútokovej šachty Š1, ktorá je riešenia 
v objekte SO01.  
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SO 07 Rekonštrukcia hornej stavby mosta a obojstranného napojenia na ceste III/1630 
 SO 701 – Rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie 
 
 Po vybudovaní mostu bude zrealizovaná úprava cesty III/1630 pre nové napojenie mostu na 
vyššej kóte. Zo strany cesty II/511 bude úprava nivelety na hrúbku 520 mm v dĺžke 39,27 m. V rámci 
tohto úseku bude zrealizované aj napojenie bočnej miestnej komunikácie na úseku dlhom 13,65 m. 
Na druhej strane mostu bude zrealizovaná nová komunikácia v dĺžke 33,72 m.   
Celková dĺžka úpravy cesty III/1630 v osi  je 92,89 m. 
 
Umiestnenie stavby na pozemkoch: 
Zoznam trvalých záberov :   
Katastrálne územie Vieska nad Žitavou :  
KN-E parc.č. 75,77,78, 168/3 
KN-C parc.č. 43, 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 70/1, 72/1, 72/2, 80, 81, 82, 84/31 
Katastrálne územie Mlyňany : 
KN-E parc.č. 1249/2, 1250/1,1250/2, 1250/3, 1251/2, 1252, 1253/1, 1254/2, 1255/1, 1256/1, 
1257/1,1258/1, 1258/3, 1259/1, 1259/4, 1260/2, 1261/2,1262/1, 1262/3, 1263/1, 1264/1, 1264/3, 
1265/1, 1266/2, 1266/4, 1266/7, 1266/107, 1266/6, 1267, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271/2, 1271/4, 1272, 
1274, 1275, 1276/2, 1277/2, 1279, 1280/2, 1282, 1283/2, 1284/2, 1285/2, 1285/3, 1286, 1288/2, 1289, 
1291, 1292, 1293/2, 1294/2, 1294/3, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300/2, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303/2, 
1304, 1305/2, 1305/3, 1305/5, 1306/1, 1306/2, 1309, 1310/2, 1312, 1313, 1315, 1316/3, 1316/2, 1317, 
1318/1, 1318/2,1318/3,1318/4, 1319, 1320/2, 1322, 1324/1, 1324/3, 1326, 1327, 1328, 1356. 
 
Zoznam dočasných záberov: 
Katastrálne územie Vieska nad Žitavou : 
KN-E parc.č. 74,75,78, 168/3, 168/2, 247, 250/2. 
KN-C parc.č. 43, 44, 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 70/1, 72/1, 72/2, 248/1, 80, 81, 82, 84/31, 84/93,1044, 
1045, 1048, 1049, 1066. 
Katastrálne územie Mlyňany : 
KN-E parc.č. 1363/12, 1361/1, 1242/2,1243/2, 1243/1,1244/1, 1245/1, 1245/2, 1246,1247/1, 1247/2, 
1248/1,   1248/2, 1249/1,  1249/2, 1250/1, 1250/2,  1250/3,  1251/2,  1252, 1253/1, 1254/102,1254/2, 
1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/1, 1258/3,  1259/1, 1259/4, 1260/2, 1261/2,  1262/1, 1262/3,  1263/1, 
1264/1, 1264/3, 1265/1, 1266/2, 1266/4,  1266/7, 1266/107, 1266/6,  1267,  1269, 1270/1,  1270/2,  
1271/2, 1271/4, 1272, 1274, 1275, 1276/2, 1277/2, 1279, 1280/2, 1282, 1283/2, 1284/2, 1285/2, 
1285/3, 1286, 1288/2, 1289, 1291, 1292, 1293/2, 1294/2, 1294/3, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300/2, 
1301, 1302/1, 1302/2,  1303/2, 1304, 1305/2, 1305/3, 1305/5, 1306/1, 1306/2, 1309, 1310/2, 1312, 
1313, 1315, 1316/3,  1316/2, 1317, 1318/1, 1318/2,1318/3,  1318/4,  1319, 1320/2, 1322, 1324/1,  
1324/3,  1326, 1327,  1328,  1329/2, 1330, 1331, 1332/2,  1333/2,  1335, 1336,1337,  1338/1, 1338/2,  
1339/2,  1340/2, 1341, 1342, 1344/2, 1345/2, 1346/1, 1346/3, 1347/1, 1347/2,1348/2, 1348/1,1349, 
1350/2,1351, 1352, 1353,1355, 1356, 1371/1. 
 
Pozemky susedné – pre líniovú stavbu sa v zmysle platných zákonov neuvádzajú. 
 
- za účelom: Inžinierska stavba – líniová stavba (protipovodňová ochrana obce) 
 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 
 
Obec Vieska nad Žitavou, ako príslušný stavebný úrad podľa ods.1 § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len "stav. zákon" ); v 
súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona   
 

o z n a m u j e 
 
začatie územného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje k 
prejednaniu návrhu ústne rokovanie a miestne šetrenie  na deň  : 

09.06.2021 / streda / o 10.00 hod. so stretnutím na  Obecnom úrade vo Vieske nad Žitavou 

 
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade a svoje námietky a 
pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, na neskôr podané námietky sa neprihliadne.  
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Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné 
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.  
 
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. 
Do podkladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom vo Vrábľoch  / MsÚ Vráble, 
Hlavná 1221, Vráble 3.posch. kanc. č. 304 /  v stránkových dňoch.. 
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po 
dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým (na Úradnej tabuli Obce Vieska nad Žitavou). 
 
Posledný deň tejto lehoty je dňom jeho doručenia.  

 
 
 
 
 
 
 

Štefan   M l a d ý 
starosta obce 

 
Doručí sa účastníkom konania : 
1. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana 

Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany 
2. Ostatným účastníkom konania, vlastníkom susedných parciel a stavieb popri parcele v zmysle 

situácie osadenia, dotknutým orgánom a správcom sietí sa rozhodnutie doručuje verejnou 
vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní 

3. Obec Vieska nad Žitavou – úradná tabuľa – zverejniť na dobu 15 dní: 
4. Obec Tesárske Mlyňany -  úradná tabuľa – zverejniť na dobu 15 dní, 
5. Spoločný obecný úrad so sídlom v meste Vráble (k spisu), 

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

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby             Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 


