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Vec
O z n á m e n i e o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o upustení od ústneho pojednávania
na stavbu „Brezovička – protipovodňové opatrenia v intraviláne obce“ - v e r e j n á v y h l á š k a

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice,
IČO:36022047 požiadal listom č. CS SVP OZ KE 355/2020/19 zo dňa 01.07.2020 doručeným dňa 06.07.2018 o
predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „Brezovička – protipovodňové opatrenia v intraviláne obce“.

Stavebné povolenie na uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v
Prešove č. ObÚ ŽP/2011/00342-00005/Gi-ŠVS zo dňa 19.12.2011 právoplatné dňom 2.2.2012. Termín ukončenia
výstavby vodnej stavby v podmienke č. 8 bol určený do 04.2014. Toto rozhodnutie bolo zmenené rozhodnutím
Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SB-OSZP-2016/000522-04/Se/ŠVS zo
dňa 20.05.2016, právoplatné dňom 01.07.2016, v ktorom sa v bode jedna predlžila platnosť rozhodnutia na dva roky
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a v bode dva sa predĺžil termín ukončenia výstavby do 31.12.2018. Následne
rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SB-OSZP-2018/000632-04-
Ur/ŠVS zo dňa 24.07.2018, právoplatné dňa 30.08.2018 bola v bode jedna predlžila platnosť rozhodnutia na dva
roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a v bode dva sa predĺžil termín ukončenia výstavby do 31.12.2021
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice požiadal vyššie uvedenou žiadosťou o predĺženie platnosti
predmetného rozhodnutia .
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, 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/, § 120, § 61, § 69 a § 70
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov,
oznamuje začatie konania vo veci

1. predĺženia platnosti rozhodnutia č. ObÚ ŽP/2011/00342-00005/Gi-ŠVS zo dňa 19.12.2011 na vodnú stavbu
„Brezovička – protipovodňové opatrenia v intraviláne obce“, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. OÚ-SB-
OSZP-2014/000044-04/Se/ŠVS zo dňa 10.3.2014, rozhodnutím č. OU-SB-OSZP-2016/000522-04/Se/ŠVS zo dňa
20.05.2016 a rozhodnutím č. OU-SB-OSZP-2018/000632-04-Ur/ŠVS zo dňa 24.07.2018.
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Ostatné časti rozhodnutia ObÚ ŽP/2011/00342-00005/Gi-ŠVS zo dňa 19.12.2011 právoplatné dňom 2.2.2012
ostávajú nezmenené.

Pretože Okresným úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie sú dobre známe pomery a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej žiadosti, v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov, upúšťa sa od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť na Okresnom úrade Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, najneskoršie do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na základe jeho
žiadosti lehotu pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej zmene stavby, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. Písomné
plnomocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho
zastupovala konkrétna osoba.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov, musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli
obce Brezovička a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame obec Brezovička, aby túto verejnú vyhlášku doručila na Okresný úrad
Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o námietkach a o vyvesení verejnej vyhlášky.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
Dátum / podpis Dátum / podpis

Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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