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VáSlistcísIo/zodňa Na2e císlo Vybavuje/linka Košice

OU-KS-OSZP-2021/002096-005 Ing. PloSčicová/6004223 08. 01.2021

Vec

"Poproč - rozšírenie vodovod, časť: SO 02 Vodovod ul. Horská"
- oznámenie vodoprávneho povolenia vereinou vyhláškoi

OZNÁMENIE

o vydaní vodoprávneho povolenia na uskutocnenie zmeny vodnej stavby "Poproč - rozšírenie vodovod, časť: SO 02
Vodovod ul. Horská" pred dokončením podFa § 26 pds. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR
^7?-/l?9<^zb'OJM^S?ÍfJ -°Í v ZI?ení neskOT§ích PIIedpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §
66 ods. 1 zákonač. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriaďcu (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z. z" ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebnéhozE&ona

verejnouvyhláškou.

Na základe žiadosti stavebníka, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Komenského 50, Košice, IČO:
36570460, podanej dňa 02. 11. 2020, bolo Okresným úradom KošÍce - okolie, odborom starostíivosti o životné
prostrediedňaOS. 01.2021 vydané rozhodnutie č. OU-KS-OSZP-2021/002096, ktorým bolo povolené uskutočnenie
zmeny vodnejstavby "Poproč - rozšírenie vodovod, časť: SO 02 Vodovod ul. Horská" pred dokončením (predíženie
termínu ukončenia predmetnej vodnej stavby do 31.12.2028).

Totooznámenie má povahu verejnej vyhlášky poďa § 69 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom ponadku v_2nenijieskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabulí obce spolu
s rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2021/002096 zo dňa 08. 01. 2021. Posledný deň tejto lehotyje dňom doručenia.

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu podľa § 53 a nasl. zákona  . 71/1967 Zb. o správnom konaní
^^L^ŕ^^L ^^l!l^^?^^dfLsi^^ív??^lľj!f Í,lLO"do-d.ňa^zr^?nia tohto rozhodnutia na Okresný
úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice.

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

Prílohy
- rozhodnutíe č. OU-KS-OSZP-2021/002096 zo dňa 08. 01. 2021

Telefón E-mail Intemet IČO
+421556004127 oszp.ks@minv.sk 00151866



Vyvesené dňa: Ä 0/f. ÍOZ/f

Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru

Infomiatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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OKRESNÝ URAD KOŠICE - OKOLIE Hlw
w f_

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hroncova 13, 04170 Košice

Číslo spisu Košice
OU-KS-OSZP-2021/002096-004 08.01.2021

Rozhodnutie

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej'správy

ao zmene adoplnení niektorých zákonov, podľa § 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 podFa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)v
znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"), postupujúc na základe ustanovení:

- § 26 ods. 1 vodného zákona,
- § 68, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

- § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z,, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

- § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Výrok
>

povoluj e

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

zmenu vodnej stavby "Poproc - rozšírenie vodovodu, časť: SO 02 Vodovod ul. Horská" pred jej
dokončením.

Povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby bolo vydané rozhodnutím OÚŽP Košice - okolie
č. 20^1ró^5^zo dňa 19^09- 20U^ sta^ba mab b^ukoncena ^ úrad Košice
- okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie následne predížil platnosť stavebného povolenia a
termín ukončenia vodnej stavby rozhodnutiami Č. OU-KS-OSZP Z/2013/00017 zo dňa 07. 10. 2013
(do 31. 12. 2015), č. OU-KS-OSZP 2015/010169 zo dňa 27. 10. 2015 (do 31. 12. 2017) a Č. OU-KS-
OSZP-2017/012568 zo dňa 14. U. 2017 (do 31.12. 2020).

Zmena predmetnej stavby sa povoľuje v nasledovnom rozsahu:
/

Ustanovenie rozhodnutia OÚŽP Košice - okolie č. 2011/01556 zo dňa 19. 09. 2011 v znení
rozhodnutí Okresného úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-KS-OSZP
Z/2013/00017 zo dňa 07. 10. 2013, č. OU-KS-OSZP 2015/010169 zo dňa 27. 10. 2015 a Č. OU-KS-
OSZP-2017/012568 zo dňa 14.11. 2017 na strane č. 2, povolenia č. OU-KS-OSZP-2017/012568 zo dňa
14.11. 2017. ktoré znie:



Stavba bude ukončená v termíne do: 31. 12.2020.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty
požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predíženie.

/

sa meni na:

Stavba bude ukončená v termíne do:31.12. 2028.

V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty
požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predÍženie.

v

Ostatné ustanovenia rozhodnutia OÚŽP Košice - okolie č. 2011/01556 zo dňa 19. 09. 2011 v znení
rozhodnutf_0_kresného úradu Košice - okolie. odboru starostlivosti o Životné prostredie č. OU-KS-OSZP
Z/2013/00017 zo dňa 07. 10. 2013, č. OU-KS-OSZP 2015/010169 zo dňa 27. 10. 2015 a č. OU-KS-
OSZP-2017/012568 zo dňa 14.11. 2017 ostávajú v platnosti.

Odôvodnenie

^^^il^^^^^rTisk^n^o^^^.t^'JS^ns^i?"č'^L^?Íi^^?^=3^
S ^SO^^Ä^,IS;S^b^staro^osti.c-Teprostreďe(ďalej len "OÚ KoŠice - okolie, OSŽP"), ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, o predíženíe termínu
ukončenia vodnej stavby "Poproč - rozšírenie vodovodu" do 31.12. 2028.

K žiadosti boli priložené nasledovné doklady:
/

rozhodnutie OÚ Kosice - okolie. oszp č- ^~^~^^p~2017^012568 zo dňa 14-11- 2017'
~_ [^^l^ Slll ^i^ ~ ^^ Sit^ S' SiLl'^~S^^ ^?JL^í?/í?,9,zo.dla2J-; 1?> 2-°J^
- rozhodnutie 99j<ošic?- okolie' oszp č- OU-KS-OSZP Z/2013/00017 20 dňa 07.10. 2013,

rozhodnutie OÚŽP Košice - okolie č. 2011/01556 zo dňa 19. 09.2011.

Povoleníe na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby bolo vydané rozhodnutím OÚŽP Košice - okolie
c. 2^1y°^^zo dna 19^09- 2011^ stavba ma^a b^ ukoncena^^^^ úrad Košice
^okolie odborstarostlivostíoziyotneprostredie róslednePredlzllPlatnosťstavebnehoPOYOIenisla
termín ukončenia vodnej stavby rozhodnutiami č. OU-KS-OSZP 2/2013/00017 zo dňa 07. 10. 2013
(do 31 12 2015) č. OU-KS-OSZP 2015/010169 zo dňa 27. 10. 2015 (do 31. 12. 2017) a Č. OU-KS-
OSZP-2017/012568 zo dňa 14. U. 2017 (do 31.12, 2020).

Stavba je t. č. čiastočne zrealizovaná. rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2020/003558 zo dňa 30. 03. 2020
bolo povolené užívanie časti vodnej stavby "Poproč - rozšírenie vodovodu, časť; SO 01 Vodovod ul.
Oľšavská".

.w /

Ziadosť o ďalšie a predlženie termínu ukončenia stavby podal investor stavby, nakoľko sa mu stavbu
v predchádzajúcom období nepodarilo zrealizovať v plnom rozsahu z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2020/014801-002 zo dňa 27. 11. 2020 oznámil podľa
§ 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania vo veci predfženia
termínu ukončenia vodnej stavby "Poproč - rozšírenie vodovodu, časť: SO 02 Vodovod ul. Horská" do
31.12. 2028 Súčasne listom č. OU-KS-OSZP-2020/014801-002 zo dňa 27. 11. 2020 oznámil podľa § 61
^nÍT^^/nf^n^^6Z^T^^ľ^lT^Š?J^T<^^^^l^TlnJ!!?T
státnej spráyy a organizáciám a upozornil ich, ze svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr
do 10 dní od doručenia oznámenia na OÚ Košice - okolie, OSŽP, inak k nim nebude prihliadnute.

Od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania OÚ Košice - okolie, OSŽP v zmysle § 61 ods.
2 stavebneho zákona upustil, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytla
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej
správy nevzniesol pripomienku ani námietku k vydaniu povolenia na zmenu vodnej stavby "Poproč -
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rozšírenie vodovodu, časť: SO 02 Vodovod ul. Horská" pred dokončením (k predíženiu termínu ukončenia
predmetnej stavby do 31.12. 2028).

Okresný uradKosice^okolje^odborstarostlivostioživotné Prostredie na_zaklade predložených dokladoy
a výsledku vodoprávneho konania povoľuje zmenu stavby "Poproč - rozšírenie vodovodu, časť: SO 02
y?^?Xod=UJ"ŕlo.rs,ká_ pr?d dokončením (predlžuje termín ukončenia stavby) tak, ako je to uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie^sajMdra § 69 ods. 1 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou. Stavebné
povolenie sa podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým,
posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Správny poplatok bol zaplatený vo výške 10,-   kolkovou známkou podľa položky 60a písm. g) sadzobníka
správnych poplatkov, kton/ tvorf prílohu zákona č.145/1995 Z; z. o správnych poplatkoch v znenf
neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoršfch
predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice -
okolie, odborstarostlivosti o zivotné prostredie, Hroncova 13, Košice. Toto rozhodnutie možno preskúmať
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa

1. WS, a. s" GR, Komenského 50, 040 01 Košice
2. Obec Poproč, zastúpená starostom, 044 24 Poproč + verejná vyhláska
3. Urbariát obce Poproč, pozemkové spoločenstvo, Kostolná 30, 044 24 PoproČ
4. Projektant: Ing. Juraj Mohler, WS, a.s., Komenského 50, 040 01 Košice

Na vedomie

1. SC KSK, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice
/

2. Úrad KSK, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice
3. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 KoŠice
4. VSD, a. s., Mlynská 31, 040 01 Košice
5. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. SPP - distribúcia, a.s" Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
7. WS, a. s., závod Košice, Komenského 50, 040 01 Košlce

/

8. RÚVZ Košice, Ipeľská 1, 040 01 Košice
9. SVP, š. p.. OZ Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice

Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru

tnformatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronícky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuie sa

Východoslovenskávodárenskáspoločnosť, a.s." Komenského , 04248 Košice-Západ, Slovenská
republika
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Obec Poproč, okres Košice, Školská 632/2, 044 24 Poproč, Slovenská republika
Urbariát obce PoproČ, pozemkové spoločenstvo, Kostolná 30, 044 24 Poproč, Slovenská republika

Navedomie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN IK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska, 040
01 Košice 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, IpeFská 1, 042 20 Košice - mestská Časť
Západ
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, 040 01 Košice 1
Východoslovenská dístribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto. 040 01 Košice 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 U Bratislava 26
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