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Hroncova 13, 041 70  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KS-OSZP-2020/014463-004

Košice
25. 11. 2020

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

§ 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) 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 (ďalej len „vodný zákon“) postupujúc podľa § 73 vodného zákona a 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,

– § 11 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
p o v o ľ u j e

Obci Olšovany, zastúpenej starostom, Olšovany 35, 044 19 Olšovany zmenu vodnej stavby „Olšovany - Kanalizácia“
pred jej dokončením.

Povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby bolo vydané rozhodnutím Obvodného úradu životného
prostredia Košice – okolie, č. 2004/0068-ObÚŽP/Kš dňa 22. 01. 2004 v znení rozhodnutí č. 2006/00905 zo dňa 23.
06. 2006, č. 2011/02277 zo dňa 30. 12. 2011, č. 2013/00050 zo dňa 04. 02. 2013, č. OU-KS-OSZP - 2015/010417
zo dňa 21. 10. 2015 s termínom ukončenia stavby do 31. 12. 2020.

Zmena povolenia sa týka termínu ukončenia stavby:

Ustanovenie rozhodnutia č. 2004/0068-ObÚŽP/Kš dňa 22. 01. 2004 v znení rozhodnutí č. 2006/00905 zo dňa 23.
06. 2006, č. 2011/02277 zo dňa 30. 12. 2011, č. 2013/00050 zo dňa 04. 02. 2013, č. OU-KS-OSZP - 2015/010417
zo dňa 21. 10. 2015

v časti A Podmienky povolenia, ktorý znie:

Stavba bude ukončená v termíne do: 31. 12. 2020.

sa mení na:

Stavba bude ukončená v termíne do: 31. 12. 2024.
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Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2004/0068-ObÚŽP/Kš dňa 22. 01. 2004 v znení rozhodnutí č. 2006/00905 zo dňa
23. 06. 2006, č. 2011/02277 zo dňa 30. 12. 2011, č. 2013/00050 zo dňa 04. 02. 2013, č. OU-KS-OSZP - 2015/010417
zo dňa 21. 10. 2015 ostávajú v platnosti.

Odôvodnenie
Obec Olšovany, zastúpená starostom, Olšovany 35, 044 19 Olšovany požiadala listom doručeným dňa 23. 10. 2020
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy,
o predĺženie termínu ukončenia vodnej stavby „Olšovany - Kanalizácia“ v termíne do 31. 12. 2024.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP - 2020/014463 zo dňa 27. 10. 2020 oznámil podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na zmenu vodnej
stavby „Olšovany - Kanalizácia“ pred jej dokončením. Súčasne listom č. OU-KS-OSZP - 2020/014463 zo dňa 27.
10. 2020 oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie konania všetkým známym účastníkom konania,
dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a upozornil ich, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na OÚ Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Hroncova 13, Košice, inak k nim nebude prihliadnuté.

Od ústneho konania a miestneho zisťovania OÚ Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle §
61 ods. 2 stavebného zákona upustil, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytla dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy
nevzniesol pripomienku ani námietku k vydaniu povolenia zmeny vyššie uvedenej vodnej stavby pred jej
dokončením.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predložených dokladov a výsledku
vodoprávneho konania povoľuje zmenu vodnej stavby „Olšovany - Kanalizácia“ pred jej dokončením tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Obec Olšovany, zastúpená starostom je podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov oslobodená od platenia správnych poplatkov.

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

Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa
Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19  Olšovany, Slovenská republika
Obec Ďurkov, Ďurkov 274, 044 19  Ďurkov, Slovenská republika
Obec Ruskov, Slančícka 94, 044 19  Ruskov, Slovenská republika
Stanislav Zembiak, Kalinovská 864/2, 040 22  Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36 , 811 04  Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika
AGRO - OL, s.r.o., Trebišov, Fialková 1540/8, 078 01  Sečovce, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik , Radničné námestie , 969 01  Banská Štiavnica, Slovenská republika
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Na vedomie
Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, 040 01 Košice 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Košice, Komenského 50, 042 48 Košice 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 044 13 Valaliky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská, KE 1/1, 040 11 Košice 11
SC KSK, stredisko Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou


