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Vec
0711Ú1llCllic o P()\O!cI1Í na 71llCI111 "Im hy pred jej dokončením - ,.()I~O\ally rll/'::'Írenic kanalizácie' \TRF.lNOU
\'YIIL;\ŠKOU

() Z N 1\ 1\.1 E N J F

o \ ;. dan Í \ odopráx neho Pll\ ol en la na 7ll1CnU \ odncj tavhv ,,( W.(l\ all~ ro/\; írcruc kana 1 i /;ICIL'" pred jej dokonccn i III
podľu 7úkolla Č. 1 R()120 13 Z. 7. o orgnnizncii micstucj ~t:1tncj "prú\ y a o zmene n doplnen: nicktoryc]: zákonov.
podľa ~ 5 zákona NR SR Č. 525 2()()3 Z. l. o štútncj <práve <taro-thvosu (1 životne provircdic a o zmene a doplnen!
niektorých 7úkollO\ v 711enÍ ncvkorvich predpisov a podľa ~ 61 písm. a) 7úkoll" Č. 3(14 200.+ Z. l. (l \ odách a o
7111CllC z.ikona S]\;R Č. 372 19l)()lh. o priestupkoch \ zneni ncvkorvich prcdpivov (\(1Lill~ 7;'d,(11l) \ zneni llc"k(lr,Íeh
prcdpiso ,

\ l' r c j II o II v Y II 1 á ~ k o ll.

'a základe iiado<.li obc l' 01<'0\ ally, zastúpenej sta ro-tom , 01'::'0\ all;' 35, 0-1-1 19 Ru-kov . podanej dlla JO_12.2021
na Okresnom úrade Koš ice-okolie. OS1:P bolo Okresným úradom 1\:(I~icc-()kLllic, ()SIP, Li!'l:! 02.02.2022 vydané
v odoprávnc povolenie na zmenu vodnej "Ia\hy ,'()I~()\an~ ť(v<:'Írenie kanalizácie" predje] dokončením Č. OU-KS
()~7r-:::!():::!2 003017-005 (predíicnic termínu ukončenia "Ia\ h~ do 31.12.202(1).

Zi"dalcr požiadal o predlženie termínu ukončenia ,(;1\ by ,,()I~O\ :II1Y ro7<írcl1ic kanalizácie" 7 dóv odu hližiaccho ":1
termínu ukončenia '>la\ hy - 31.12.2021, uv ádzaného \ podmienkach \ y~<ic citov ancho rovhodnutin. (a<;ľ q;l\ h:
hola zrealizovaná. pťl\ Oli II \ tcrmin ukončenia <;la\ hy ucbol d(ldriall~ l dô\ odu ncdo-tatku Iinancnvch provtricdkov .

T010 oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ~ (19 ods 2 zákona 50 1976 Zh. II úzcmnom plánovanf a sia
x cbnom poriadku v zneni ncskoršich predpisov a 11l11,í b) ľ \: v cscnc po dobu 15 dní na úradnej l:1buli obec <polu c;

rozhodnutim Č. OLJ-KS-OSZP-2022 003017-()OS 70 dňa 02.02.2022. Posledn)' dCII rcjto lchoty je dňom doručenia.
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Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konama mÔ/l l) -dľa ~ 53 a I~,
(správny poriadok) v zneni ncskorvich predpisov odv olať do 15 dm
rcsný úrad Kociccokolic. OSŽp, l lroncova 13. Košice.

Po ukončeni \ ývcsncj lehoty žiadame potvrdené oznámenie vrátiť

Príloha

zákona č, 71 1 C)(17 Zb, o správnom konani
dňa oznámenia tohto rozhodnuua. na Ok-

- povolenie na 711lCllU \ odncj stavby č. OU-KS-OSZP-2022,OOJO) I-U(}) /0 dňa 02.02,2022

Doručí sa:

l. Obce Ol~()\'ally. zastúpená starostom

Pečiatka. podpis:

Pečiatka. podpis:

Ing, Beáta Scrhinova
vedúca odboru



OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ll\'OTNľ: PROSTREDI l:

(í~lo vpisu

()l l-K <';-O<"lP-2fl22 (I() ;(l17-(I(),
Ko,jn'

02. (12 2022

Rozhodnutie

\'~ rol, 
Okrcsny úrad Kovicc-okolic. odbor "'aľ(l~lli\(lqi o h\oIIK; provircdic ako privluxny orgúll <truncj vodnej <'pr,i\y
podľa zákona Č. 1 RO 2013 Z. l. II organi7~cii micvmcj ~t:ltnej ~Jlľ;Í\ y a II zmene a doplnení niektorých zákonov. ~ 5
zákona f\R SR Č. 525 2(){)3 Z.1. II <tátnej <práve <rarostlivovti o ii\ orne pro-trcdic a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v 711enÍ Ile~kor<:'íclt predpiso. a podľa ~ (II pism. a) zákona Č. 3(1..j 2{)()..j Z. 7. II \ odrich a cl zmene zákona
Sf\R Č. 372 1990Zh. o priestupkoch \ zneni ncskorcich predpiso. (\odll~' zákon) \ zneni ncskorvich predpisov (ďalej
len .. \ odný zákon") postupujuc podľa ~ 73 \ odncho zúkona [l na základe II tanox cni:

~ 2(1 od". 1 \ odného "ikoll.,.

~ (19. ~ 120:l 11,1"1. lúkon:l Č. 50 Il)7(1 7h. (l územnom plánovani a <tavchnom poriadku (qa\ebll~' zákon) \ ll1ení
ncvkorxich predpi-ov.

~ lO v y konáv accj \)hlú~ky Č. ~53 2()()() Z.7 .. ktorou <n \)k(IIlÚ\'IJÚ nick rorc uvtanov cniu <tav cbncho zrikona.

~ ..j(l a nasl. ~ /akona Č. 71 1%7 Zh. o \Jlrú\ nom Konaní (~pr;'l\ ll: poriadok) \ /ncni nc-koršich predpi-ov

I' o \ o ľ LI j c zmen LI

vodnej stavby .. Oli:;o\ally ro7<:'írcnie kanalizácie" pred .jcj dokončením obci Ol<'o\élll)'. zastúpenej <tarostom. 01'-0-
\ ally 35. O-l4 1 Y Ru-kov , postupujúc na základe u-tnno , cni:

~ 2(1 ods. 1 \ odného zákona.
~ (IR. 120 a nasl. zákona Č. 50 1 Y7(1 Zb. o územnom pIÚIHI\ ani a q(l\ cbnom poriadku hta\ cbný zákon) \ II1CI1I

ncvkorvich predpisov.
~ 1 () \) konáx accj \ y hláxky L'. 4~.\ 2()()() Z. l .. ktorou <a \ y konav ajú niektoré u-tanov cnia <.,I(l\ cbného zákonn.
~ ..f(l a nasl. zákona C. 71 19(17 7b. o ~pr;h norn klll1;lI1i (~pr;'1\ ll)' poriadok) v /l1cl1i I1c~k()r~icll PITdpIQI\·.

Ustanovenie rozhodnutia Č. OU-KS-OS7.P-2019 () 12377 70 dňa 14.10.2019 na strane l'. l. hod č. 2 v časti A. Pod
mienky povolenia. ktoré znie:
Stav ba bude ukončená v termíne do: 31.12.2021.
\' prípade ncdodržnnia tcrminu ukončenia ... ta\ hy .... t~1\ cbnik najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty pož iada orgún
<truncj vodnej prá\ y II jej prcdlžcuic.

<a mení na:

SIa\ ba bude ukončená \ tcrminc dn: 31.12.202(1.

Rozhodnutie D001-COO 21761322.5950338
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V prípade ncdodržanin termínu ukončenia stavby stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty poíiada orgán
šrámc] \ odnci správy o jej predlženie

Podmienky rozhodnutia o zmene ~tm hy pred dokončením:

1. Ostatné podrn ienky povolenia na uskutočnen ie vodnej stavby v rozhodnutí č. OU-KS-OSZP-20 19/0 12377 70 dňa
14.10.2019 pre obec Olšovany, zastúpenej starostom. zo-távajú naďalej v platnosti.

I Ncrozdiclnou súčasťou tohto rozhodnutia je PC)\ olcnic na uskutočnenie vodnej sta\ bv Č. OU-K S
OSZP-20 19 012377 /0 dňa l-Ll 0.20 19.

3. Toto rozhodnutie podľa ~ 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť. ak sa so stavbou nezačalo do lh och rokov
odo dňa kedy nadobudlo práv oplatnosť.

Odôvodnenie

Obec Olšovauy. zastúpená starostom. Olšovany 35. 044 19 Ruskov doručila na Okresný úrad Košice-okolie. oszr.
dňa 30.12.2021 ,Iiadosť o predlženie termínu ukončenia stavby ..Olšovany rozštrcnic kanalizácie" do 31.12,2026.
Uskutočnenie \ odncj stavby .. Olšovany r07~írenie kanalizucic" bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu Koši
ce-okolie. OSZ P. č. OU-KS-OSZP-20 19/0 12377 zo dňa 14.10.2019. právoplatným dňa LI. 11.20 19.

Ziadater požiadal o predlženie termínu ukončenia stavby .. Olšovany rozšfrcnic kanalizácie" 7 dôvodu blížiaceho sa
termínu ukončenia stavby - 31.12,2021. uvádzancho v podmienkach vyš šic citovaného rozhodnutia. Časť stavby
hola zrealizovaná. pôvodný termín ukončenia stavby nebol dodržaný 7 dôvodu nedostatku finančných prostriedkov,

Orgán štátne] vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2021 O 1709R-002 70 dňa 30.12.2021 oznámil znčaric \'(1c1o
právneho konan ia \'0 \ eci prcdlžcnia termínu ukončenia stav by podľa ~ 61 ods. 1 <tavchncho zákona všetkým zna
Illym účastníkom konania. dotknutým orgánom štátnej správ y a organizáciúm a upozornil ich. 'je svoje námietky a
pripomienky IllÔ/U uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia na OÚ Kocicc-okolic. OSZP.
l lroncova 13. Košice. inak k nim nebude prihliadnuic.
Od ústneho konania a mic-tncho zisťovania OÚ Košice-okolie. oszr \ zmysle ~ Ô 1 od-. :2 s.avcbncho zákona
upustil. pretože pomery stavenisku mu boli dobre známe a žiadosť poskytla dostatočný pOclJ...IJU c posúdenie na
\ rhovancj zmeny stavby.

Do ukončenia vodopráv neho konania nikto l účastnikov ani dotknutých organizácii a orgánov štátne] správy ne
\ znicsol pripomienku ani námietku k vydaniu povolenia na predlženie termínu ukončenia stavby do 31.12.2020.

Okresný úrad Košice-okolie. OSlP na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávncho konania povoľuje
zmenu vodnej <tavbv tak. ako Je to uvedené \0 výrokovcj časti tohto rozhodnutia.

Obec Olšovany, zastúpená starostom. je podľa ~ 4 zákona č. 1-l5 1995 Z, l, (1 sprá. nych poplatkoch v zneni ucskor
ších predpisov oslobodená od platenia správnych poplatkov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa ~ 53 zákona č, 71119(17 Zb. o <právnom konaní v znení ncskoršich predpism
možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice-okolie. l lroncova 13.
Košice. Toto rozhodnutie je prcskúmatcľnc súdom po \ yčcrpani riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Beátu Scrbinova
vedúca odboru
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