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Číslo spisu
OU-SB-OSZP-2020/000052-019

Vybavuje

V Sabinove
21. 04. 2020

ROZHODNUTIE
Rozhodnutie vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu - v e r e j n á v y h l á š k a

Popis konania / Účastníci konania
Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Lipany, IČO: 00326992, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručenou dňa 27.11.2019 o vydanie stavebného povolenia
na vodnú stavbu „Obec Dubovica – vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť“
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako vecne a miestne
príslušný orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon), na základe predloženej žiadosti, doložených dokladov a výsledku
ústneho rokovania spojeného s miestnym zisťovaným konaného dňa 05.03.2020.

Výrok rozhodnutia
v y d á v a

stavebníkovi: Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Lipany, IČO: 00 326 992

Povolenie na zriadenie vodnej stavby „Obec Dubovica – vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre
rekreačnú oblasť“ podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 66 a § 120
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho zmien a doplnkov
(stavebný zákon) v rozsahu:

Stavebný objekt:
• SO 01 Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete v obci – celková dĺžka 223,50 m z HDPE100 PN 10
- prepoj č. 1 D 110x6,6mm – 32,00 m
- prepoj č. 2 D 110x6,6mm – 31,90 m
- prepoj č. 3 D 110x6,6mm – 159,60 m
- kalník 3 ks
- čerpacia stanica – ATS č.1 – podzemný objekt o rozmeroch 3300 x 2400 mm
• SO 02 Odberné el. zariadenie – el. prípojka k ČS-ATS č.1
• SO 03 Rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete pre rekreačnú oblasť – celková dĺžka 2339,0 m z
HDPE100 PN 10
- potrubie „V1“ D 110x6,6 mm v dĺžke 165,00 m
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- potrubie „V2“ D 110x6,6 mm v dĺžke 1089,50 m
- potrubie „V3“ D 110x6,6 mm v dĺžke 632,50 m
- potrubie „V3-1“ D 110x6,6 mm v dĺžke 255,00 m
- potrubie „V3-2“ D 110x6,6 mm v dĺžke 197,00 m
- kalník 5ks
- vzdušník 7 ks
- čerpacia stanica – ATS č. 2 a č. 3 - podzemný objekt o rozmeroch 4100 x 3200 mm
• SO 04 Odberné el. zariadenie – el. prípojka k ČS-ATS č. 2
• SO 05 Odberné el. zariadenie – el. prípojka k ČS-ATS č. 3
Prevádzkové súbory
• PS 01 ATS č. 1 – strojnotechnologické zariadenie
- Automatická tlaková stanica
- Motorická elektroinštalácia
- Telemetrická stanica
• PS 02 ATS č. 2 – strojnotechnologické zariadenie
- Automatická tlaková stanica
- Motorická elektroinštalácia
- Telemetrická stanica
• PS 03 ATS č. 3 – strojnotechnologické zariadenie
- Automatická tlaková stanica
- Motorická elektroinštalácia
- Telemetrická stanica

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Dubovica:
• KN-C 722/1, 364/1, 726, 740/2, 724/1, 676/2, 740/4, 672/2, 672/6, 670/3 vo vlastníctve obce Dubovica
• KN-C 747/1 – vo vlastníctve SR, a správe Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica,
• KN-C 672/3 – vo vlastníctve Križalkovič Peter, Jánošíkova 110, 082 71 Lipany,
• KN-C 828/2 – vo vlastníctve Výbošťok Ľubomír, Ing. a Viera Výbošťoková, Ing., Šarišská1015/75, 802
21 Veľký Šariš-Kanaš,
• KN-E 337/1 – vo vlastníctve Semanová Anna, Dubovica 133, 082 71 Dubovica,
• KN-E 418/2 – v spoluvlastníctve NV, a správe SPF
• KN-E 419/3 – vo vlastníctve Ladislav Timčo, Dubovica 327, 082 71 Dubovica
• KN-E 817/10 – vo vlastníctve SR, a v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF),
• KN-E 338/2 – vo vlastníctve Vrábľova Alžbeta, Jánošíkova 341/23, 082 71 Lipany, podiel 1/6, Timura
Jozef, Dubovica 311, 082 71 Dubovica, podiel 4/6, Wolanszka Mária, Dubovica 330, 082 71 Dubovica
podiel 1/6,
• KN-E 338/3 - vo vlastníctve Filip Patrik, Pardubická 47, Srch, 533 52, Česká republika, podiel 11/100,
Filipová Helena, Dubovica 344, 082 71 Dubovica, podiel 2/20 a podiel 11/100, Kuchárová Mária, Dubovica
225, 082 71 Dubovica, podiel 12/25, Ružbarská Anna, Dubovica 282, 082 71 Dubovica, podiel 3/60 a 9/60.

Povolenie na zriadenie vodnej stavby sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:

1. Stavba bude realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej
Ing. Mariánom Pekarovičom, autorizovaný stavebný inžinier.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Za všetky škody spôsobené realizáciou stavby tretím osobám zodpovedá stavebník.
4. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je žiadateľ povinný prísť na Okresný úrad Sabinov,
odbor starostlivosti o životné prostredie pre vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.
5. Stavebník je povinný písomne oznámiť príslušnému stavebnému úradu začatie realizácie stavby.
6. Stavebný dozor: stavebník oznámi stavebnému úradu stavebný dozor pred zahájením výstavby.
7. Termín ukončenia výstavby: 04/2023
8. Dodržať podmienky dané v rozhodnutí o umiestnení stavby č. j. L-2019/8748-MsÚ/206-SOcÚ/Mj zo
dňa 21.10.2019 právoplatné a vykonateľné dňom 02.12.2019.
9. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
10. Dbať, aby nedošlo k poškodeniu iných inžinierskych sietí a boli dodržané platné STN pre súbehy a
križovania iných inžinierskych sieti.
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11. O prípadné zmeny stavby pred dokončením je potrebné požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad.
12. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.
13. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, č. TD/NS/0026/2020/Uh zo dňa
15.01.2020:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b,
825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle
SPP-D (www.spp-distribúcia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. +421 55 242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením
plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu
potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností
v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP–D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia,
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie výsledok kontroly bude zaznamenaný do
stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP–D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP–D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie
krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP–D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené
SPP-D na č. tel.: 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP–D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanoví Zákona o energetike
pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu
trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005
Z.z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP
702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612001550 zo dňa 21.01.2020:
a) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
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b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
c) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová,
danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551.
d) V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby
musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant.
e) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez
uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
f) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
g) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného
pásma.
h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
i) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať
po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové
vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu,
že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr.
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
j) Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: http://
www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
k) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
l) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom,
a.s..
m) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj
telekomunikačnú prípojku.
n) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po
konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo predloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
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V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s.r.o.,
spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný
vykonávať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez
ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si
požiadať o určenie vodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
15. Okresný úrad Sabinov, OSŽP, ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2020/00972-02-Št/ŠSOH zo dňa 3.2.2020:
a) So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.
b) Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov pred ich uložením na skládku odpadov
c) Ku kolaudácii stavby predloží pôvodca odpadu na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.
16. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, č. 4388/2020/ zo dňa PO/16.03.2020:
- Upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa
nachádzajú podzemné vedenia NN a VN.
- Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:
(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v
bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej
prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od
krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
(3) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem
prípadov podľa odseku 14, zakázané:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné
činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť
prístup k elektrickému vedeniu.
S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať
nasledovné podmienky:
- Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a
mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsdas.sk,
tel. 055 610 2792 – Ing. Štefan Škripko, alebo stolicky¬_peter@vsdas.sk, tel. 055 610 2213 – Ing. Štefan
Stoličný.



6 / 11

- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s
ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané
minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) rab. 1, 2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla VSD, a.s., žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli
kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého
kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2397
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN
73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu
el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a
73 6005.
Ďalej Vás upozorňujeme, že v blízkosti záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch
sa nachádza nadzemné NN vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa
platných noriem STN.
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita
podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach
v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektoenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v
majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy
neevidujeme.
Za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant.

17. VVS, a.s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, č. 16809/2020/O zo dňa 07.02.2020:
a) Pri realizácii stavby je potrebné dodržať navrhované priestorové usporiadanie inžinierskych sietí, ktoré
je v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
b) VVS, a.s. závod Prešov nebude prevádzkovateľom úseku navrhovaného vodovodu od ATS č. 2 vrátane
čerpacej stanice nakoľko predmetné potrubie nebude mať charakter verejného vodovodu, ale bude
budované ako vodovodná prípojka s čerpacou stanicou. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. §3 vodovodné
prípojky vrátane čerpacej stanice sa nepovažujú za súčasť verejného vodovodu.
c) Na pozemky, po ktorých je projektovaný verejný vodovod je potrebné zriadiť bezodplatne vecné
bremeno na prístup k verejnému vodovodu v prospech prevádzkovateľa verejného vodovodu.
d) Investor najneskôr ku kolaudácii stavby zriadi na príslušnom úrade životného prostredia pásmo ochrany
pre navrhovaný verejný vodovod podľa zákona 442/2002 Z.z. § 19.
e) Investor prizve oprávnených zástupcov VVS, a.s. závod Prešov k tlakovej skúške navrhovaného
vodovodu, na kontrolné dni a k prevzatiu a odovzdaniu stavby. Kontakt: vedúci strediska Ing. Polomský
č.t.051/7572534.
f) Pri realizácii PD žiadame rešpektovať potrubie verejného vodovodu a potrubie verejnej kanalizácie
v správe VVS, a.s. závod Prešov v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. § 19. Pásmo ochrany verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie tvorí pás o šírke 1,5 m na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného
a kanalizačného potrubia do priemeru 500 mm vrátane.
g) Ostré prepojenia navrhovaných vodovodov a vytýčenie existujúcich IS v teréne zrealizuje VVS
a.s., závod Prešov na základe objednávky (call. centrum 051/7572777). Termín vytýčenia je potrebné
dohodnúť telefonicky cestou vedúceho strediska Ing. Polomského na č.tel. 051/7572534. V prípade, že si
žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a s. zodpovednosť za prípravné škody na majetku investora
alebo VVS, a.s.
h) Upozorňujeme investora, že v prípade, ak pred vypracovaním PD nebol vytýčený verejný vodovod
a verejná kanalizácia, teda nebola upresnená trasa vodovodu a kanalizácie naša spoločnosť neručí za
informáciu o situovaní verejného vodovodu a kanalizácie uvedenú v predloženej PD, čo je v súlade so
Stavebným zákonom č. 50/1979 Z.z.
i) Najneskôr ku kolaudácii odovzdá investor prevádzkovateľovi porealizačné zameranie novostavby vo
forme .dgn – Micro Station, PD skutočného vyhotovenia ako aj ďalšie doklady potrebné k prevádzkovaniu
verejných sietí našou spoločnosťou. Prevádzkovanie vodovodu zaháji náš závod na základe zmluvy o
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výkone správe infraštrukturálneho majetku, ktorá bude po vydaní kolaudačného rozhodnutia uzatvorená
medzi vlastníkom sieti a VVS, a.s., Košice ako prevádzkovateľom – v zmysle predbežných jednaní na
VVS, a.s. závod Prešov.
18. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, č. CS SVP OZ
KE 1107/2020/2 zo dňa 05.02.2020:
a) Rešpektovať ustanovenia STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
b) V súbehu vodovodnej siete s drobným vodným tokom požadujeme dodržať odstupnú vzdialenosť
vedenia od brehovej čiary a hranice vodných plôch min. 5,0 m s prihliadnutím na charakter vodného
toku a geomorfologické charakteristiky dotknutého územia. Platí väčšia odstupná vzdialenosť vo vzťahu
k brehovým čiaram vodných tokov.
c) Pri križovaní vodného toku Dubovický potok v upravených úsekoch 1,697 a 2,865 musí byť vodovodné
potrubie uložené v chráničke v hĺbke min. 1,50 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania
prírodných nánosov v dne v zmysle STN 73 6822, t.j. 1,50 m od vrchnej hrany chráničky (betónového
bloku).
d) Pri križovaní vodného toku Dubovický potok v neupravenom úseku 3,706 musí byť vodovodné potrubie
uložené v chráničke v hĺbke min. 2,0 m pod dnom koryta vodného toku bez uvažovania prírodných
nánosov v dne, pri prekopaní je potrebné zrealizovať na hĺbku 0,6 m od nivelety dna koryta toku kamenný
zához z lomového kameňa v zmysle STN 73 6822. Kamenný zához realizovať minimálne 5,0 m od osi
potrubia na obe strany.
e) Narušené brehy koryta vodného toku požadujeme uviesť do pôvodného stavu.
f) Chráničky požadujeme ukončiť vo vzdialenosti minimálne 6,0 m od brehovej čiary drobného vodného
toku. Predmetné chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na nosnosť
stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
g) Križovanie s vodným tokom vyznačiť v teréne stabilnými značkami „POZOR NEBAGROVAT“. V prípade
poškodenia alebo odcudzenia predmetných značiek, správca (vlastník) zabezpečí ich neodkladnú
obnovu.
h) O uložení podzemného vedenia pod korytom potoka musí byť vyhotovený protokol (resp. zápis
v stavebnom denníku). Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie
podmienok stanovených zo strany SVP, š.p.. V takom prípade SVP, š.p. ako operatívny správca
dotknutého vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú správcovi (vlastníkovi)
vodovodného potrubia pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiace s nesprávnym uložením
potrubia.
i) Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových,
alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu znečistiť vodu,
alebo inak ohroziť jej kvalitu.
j) Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o
ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku
dotknutom výstavbou.
k) SVP, š.p., OZ Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov
si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť našej Správe
povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach minimálne 14 dní vopred písomne, z dôvodu zabezpečenia dozoru
z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce podmienky počas realizácie stavby.
l) Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a
polohopisné zameranie križovania vodného toku (situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením
nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) so zákresom do katastrálnej mapy a s určením
staničenia (rkm) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v
digitálnej podobe (súbor *.dng, *. dwg).
m) Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 odst. 5 zákona č. 364/2004 o vodách,
v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou
19. Slovenský pozemkový fond GR, Búdkova 36, 817 15 Bratislava č. SPFZ122038/2019,
SPFS41634/2019/402 zo dňa 03.10.2019:
a) Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia
zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v
prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena na náklady stavebníka vyhotovený
geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby .
b) K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SPF a NN.
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c) Stanovisko SPF nenahrádza SVP, š.p.
d) Po dokončení stavby bude pozemok SPF a NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný
na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
e) Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na
základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň
žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.
20. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, č. KPUPO-2019/13469-02/40706/Ul zo
dňa 27.05.2019:
- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo
nezničil.
21. KR PZ v Prešove, krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov, č. KRPZ-PO-
KDI-38-020/2020 zo dňa 28.01.2020:
a) Pracovnú činnosť v súvislosti s predmetnou stavebnou akciou je možné vykonať až po vydaní povolenia
na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, čiastočnej uzávierky a určenia použitia PDZ. O povolenie
na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, uzávierku a o určenie použitia PDZ je potrebné požiadať
príslušný cestný správny orgán v zmysle zákona č, 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov. Stanovisko k zvláštnemu užívaniu vydá KDI Prešov cestnému
správnemu orgánu v súlade s cestným zákonom.
b) Predmetné PDZ je potrebné umiestniť s rešpektovaním jestvujúceho trvalého dopravného značenia
tak, aby nenastal významový nesúlad, ktorý by bol v rozpore s Vyhláškou MV SR č. 9/2009, platnými
technickými normami a predpismi. PDZ je potrebné udržiavať neustále v náležitej čistote s dôrazom na
jeho čitateľnosť, viditeľnosť a zrozumiteľnosť.
c) Výkon prác na ceste požadujeme vykonávať s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých
dotknutých účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
d) Uvedené práce požadujeme vykonať v čo najkratšom čase z dôvodu zníženia dopravných obmedzení
na ceste III/3190 v obci Dubovica.
e) KDI Prešov si vyhradzuje možnosť stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, ak si to
vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.
f) Realizátor stavby je povinný dodržať podmienky stanovené v PD PDZ. Počas realizácie stavebných
prác, pri ktorých bude obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty v súvislosti s predmetnou
stavebnou akciou, je realizátor stavby povinný mať pri sebe projektovú dokumentáciu PDZ odsúhlasenú
KDI Prešov, na základe ktorej môže byť vykonaná kontrola osadenia PDZ zo strany PZ SR alebo cestného
správneho orgánu. Na základe uvedeného odporúčame predložiť na KDI Prešov predmetnú PD ešte
aspoň v dvoch výtlačkoch (predložený 1 kus PD ostáva v archíve KDI Prešov).
22. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“.
Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.

23. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa,
keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle § 67 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Námietky voči vydaniu stavebného povolenia neboli podané, požiadavky dotknutých orgánov a
účastníkov konania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

Odôvodnenie
Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Lipany, IČO: 00326992, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, žiadosťou doručenou dňa 27.11.2019 o vydanie stavebného povolenia
na vodnú stavbu „Obec Dubovica – vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť“

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Dubovica:
• KN-C 722/1, 364/1, 726, 740/2, 724/1, 676/2, 740/4, 672/2, 672/6, 670/3 vo vlastníctve obce Dubovica
• KN-C 747/1 – vo vlastníctve SR, a správe Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica,
• KN-C 672/3 – vo vlastníctve Križalkovič Peter, Jánošíkova 110, 082 71 Lipany,
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• KN-C 828/2 – vo vlastníctve Výbošťok Ľubomír, Ing. a Viera Výbošťoková, Ing., Šarišská1015/75, 802
21 Veľký Šariš-Kanaš,
• KN-E 337/1 – vo vlastníctve Semanová Anna, Dubovica 133, 082 71 Dubovica,
• KN-E 418/2 – v spoluvlastníctve NV, a správe SPF
• KN-E 419/3 – vo vlastníctve Ladislav Timčo, Dubovica 327, 082 71 Dubovica
• KN-E 817/10 – vo vlastníctve SR, a v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF),
• KN-E 338/2 – vo vlastníctve Vrábľova Alžbeta, Jánošíkova 341/23, 082 71 Lipany, podiel 1/6, Timura
Jozef, Dubovica 311, 082 71 Dubovica, podiel 4/6, Wolanszka Mária, Dubovica 330, 082 71 Dubovica
podiel 1/6,
• KN-E 338/3 - vo vlastníctve Filip Patrik, Pardubická 47, Srch, 533 52, Česká republika, podiel 11/100,
Filipová Helena, Dubovica 344, 082 71 Dubovica, podiel 2/20 a podiel 11/100, Kuchárová Mária, Dubovica
225, 082 71 Dubovica, podiel 12/25, Ružbarská Anna, Dubovica 282, 082 71 Dubovica, podiel 3/60 a 9/60.

K žiadosti boli doložené nasledujúce doklady: Projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Mariánom
Pekarovičom, autorizovaný stavebný inžinier - 2x.
Územné rozhodnutie č. L-2019/8748-MsÚ/206-SOcÚ/Mj zo dňa 21.10.2019, právoplatné dňa 02.12.2019.
Stanovisko v zmysle § 120 a § 140 b stavebného zákona č. Li-2020/7673-MsÚ/3-SOcÚ/MJ zo dňa
08.01.2020. Oprava chyby v rozhodnutí o umiestnení stavby č. L-2019/8748-NsÚ/206-SOcÚ/Mj-02 zo
dňa 22.01.2020.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúci povinný z vecného bremena Alžbeta
Vrabľová, Jánošíkova 341/23, 082 71 Lipany, Jozef Timura, Dubovica 311, 082 71 Dubovica, Mária
Wolanszká, Dubovica 330, 082 71 Dubovica, Patrik Filip, Pardubická 47, 533 52 Srch, ČR, Helena
Filipová, Dubovica 344, 082 71 Dubovica, Mária Kuchárová, Dubovica 225, 082 71 Dubovica ,Anna
Ružbarská, Dubovica 282, 082 71 Dubovica a budúci oprávnený z vecného bremena Obec Dubovica,
Dubovica 190, 082 71 Dubovica.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi budúci povinný z vecného bremena Ing.
Ľubomír Výbošťok, Šarišská 1015/75, 802 21 Veľký Šariš- Kanaš, Ing. Viera Výbošťoková, Šarišská
1015/75, 802 21 Veľký Šariš – Kanaš, Ladislav Timčo, Dubovica 327, 082 71 Dubovica, Peter Križalkovič,
Jánošíkova 110, 082 71 Lipany, Anna Semanová, Dubovica 133, 082 71 Dubovica a budúci oprávnený z
vecného bremena Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Dubovica.
Súhlasné stanovisko na napojenie pre ATS č.1 z podperného el. bodu umiestneného na parc. č. KN-C
362/1 vo vlastníctve Vincent Onderčo a Anna Onderčová.
Vyjadrenia nasledujúcich orgánov a organizácii: Distribúcia - SPP, a.s., č. TD/NS/0026/2020/Uh zo
dňa 15.01.2020. Slovak Telekom, a.s., č. 6612001550 zo dňa 21.01.2020. OÚ Sabinov, OSŽP,
ŠSOH č. OU-SB-OSZP-2020/00972-02-Št/ŠSOH zo dňa 3.2.2020. VSD a.s., č. 4388/2020/ zo dňa
PO/16.03.2020. VVS a.s., závod Prešov č. 16809/2020/O zo dňa 07.02.2020. SVP, š.p. OZ Košice č. CS
SVP OZ KE1107/2020/2 zo dňa 05.02.2020. SPF č. SPFZ122038/2019 SPFS41634/2019/402 zo dňa
03.102019.KPÚ Prešov č. KPUPO-2019/13468-02/40706/Ul zo dňa 27.05.2019. KR PZ v Prešove, KDI č.
KRPZ-PO-KDI-38-020/2020 zo dňa 28.01.2020. Ministerstvo obrany SR č. ASMdpV-49-611/2019 zo dňa
08.07.2019. MICHLOVSKY, spol. s.r.o. č. KE-0003/2020 zo dňa 08.01.2020 – nedôjde do stretu. ORHZaZ
v Prešove č. ORHZ-PO2-2020/000842-010 zo dňa 19.02.2020 – súhlasí bez pripomienok. SaÚC PSK č.
SUCPSK-PO/36(111)/2020-001 zo dňa 22.1.2020. Lesy SR, š.p. č. 9229/245/202 922/2020/2392 zo dňa
02.03.2020. OÚ Prešov OCDaPK č. OU-PO-OCDPK-2020/014033-002 zo dňa 23.01.2020. Stanovisko
VSD a.s. č. NPP/2423/2020 o pripojení k distribučnej sieti. Stanovisko VSD a.s. č. NPP/2426/2020 o
pripojení k distribučnej sieti. Stanovisko VSD a.s. č. NPP/2424/2020 o pripojení k distribučnej sieti.
V zmysle § 4 ods. 1 písm. 1 a) zákona NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení
neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie od poplatkov
oslobodené.
Po preštudovaní žiadosti a doložených dokladov Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
konanie prerušil rozhodnutím č. OU-SB-OSZP-2019/001351-007 zo dňa 11.12.2019 a výzvou č. OU-
SB-OSZP-2019/001351-005 zo dňa 11.12.2019 vyzval žiadateľa Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71
Lipany, IČO: 00326992 (ďalej len žiadateľ), na doloženie dokladov v určenej lehote a poučil o následkoch
neodstránenia nedostatkov tým, že konanie bude zastavené.
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Žiadateľ požiadal Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.
DU-21/2020-002-OCU zo dňa 09.01.2020 doručeným dňa 10.01.2020 o predĺženie doby na doloženie
všetkých dokladov potrebných k stavebnému povoleniu.
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadateľovi vyhovel a v súlade s § 29
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), konanie prerušil rozhodnutím č.
OU-SB-OSZP-2020/000052-010 zo dňa 17.01.2020 a výzvou č. OU-SB-OSZP-2020/000052-009 zo dňa
17.01.2020 vyzval žiadateľa, na doloženie dokladov v určenej lehote a poučil o následkoch neodstránenia
nedostatkov tým, že konanie bude zastavené.
Po doložení časti dokladov orgán štátnej vodnej správy oznámením pod č. OU-SB-
OSZP-2020/000052-011 zo dňa 27.01.2020 a verejnou vyhláškou pod č. OU-SB-OSZP-2020/000052-012
zo dňa 27.01.2020 upovedomil účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí vodoprávneho
konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci, ktoré sa uskutočnilo dňa 05.03.2020
v čase od 10:00 do 11:30 so stretnutím pozvaných na OcÚ Dubovica, súčasne v tomto oznámení vyzval
žiadateľa na doplnenie dokladov, ktoré sú potrebné k vydaniu stavebného povolenia.
Ústne pojednávanie sa uskutočnilo za prítomnosti žiadateľa, projektanta, a účastníkov konania tak, ako
je uvedené v prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice z konania. Orgán štátnej vodnej správy
oboznámil prítomných s podkladmi žiadosti a doloženými dokladmi potrebnými k vydaniu stavebného
povolenia.
Na konaní boli doložené chýbajúce doklady a projektová dokumentácia so zapracovanými podmienkami
dotknutých organizácii (VVS a.s., závod prešov a SVP š.p., OZ Košice). Ďalej na konaní bolo doložené
splnomocnenie pre p. Ján Grega, ktorý je oprávnený konať za účastníka konania Ing. Ľubomíra
Výbošťoka.
V priebehu konania a ústneho pojednávania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie oboznámil listom č. OU-
SB-OSZP-2020/000052-015/Ur/ŠVS zo dňa 17.03.2020 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-
OSZP-2020/000052-016/Ur/ŠVS zo dňa 17.03.2020 účastníkov konania a dotknuté organy a organizácie
s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a vyzval účastníkov konania a dotknuté organy a organizácie
aby sa v lehote 5 dní vyjadrili k týmto podkladom. V tejto lehote sa k podkladom rozhodnutia pred jeho
vydaním nikto nevyjadril.
Nakoľko technické riešenie vodohospodárskeho diela je vyhovujúce, sú splnené podmienky ochrany
záujmov spoločnosti pri výstavbe a vyjadrenia dotknutých účastníkov sú kladné a námietky proti vydaniu
rozhodnutia neboli vznesené, vodohospodársky orgán v súlade s ustanovením § 21, § 26 a § 73 zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov /vodný zákon/ a v § 66, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení jeho noviel povolil výstavbu vodnej stavby a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Požiadavky dotknutých sú zohľadnené v podmienkach povolenia.

Poučenie
Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom
znení zákona č. 138/2004 Z.z. V súlade s § 54 zákona č. 71/1967 Zb. odvolanie treba podať v lehote do 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky , podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z. (úplne znenie zákona č.
138/2004 Z.z.), musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Dubovica a správneho orgánu. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.
Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame Obec Dubovica, aby túto verejnú vyhlášku doručili na Okresný
úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky
a podaných námietkach.
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Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Dátum/podpis Dátum/podpis

Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Dubovica
Dubovica 190
082 71 Dubovica
Slovenská republika


