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Vec
Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v
správnom konaní - v e r e j n á v y h l á š k a

žiadateľ EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, požiadal Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o
životné prostredie, žiadosťou doručenou dňa 02.10.2019 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Bytový
dom v obci Pečovská Nová Ves 2x12 b.j., bežný štandard“
Stavebný objekt:
• SO 06 – Kanalizácia dažďová
Vetva „A“ – celková dĺžka 96,87 m – z toho od Š1 – Š7 – potrubie PVC D315 – 78,42 m a od VO – Š1 – potrubie
betón DN 300 – 18,45 m.
Na vetve “A“ sú navrhnuté – Revízne plastové šachty – TEGRA D600 (Š5, Š6, Š7)
- Prefabrikovaná betónová šachta – DN1000 (Š1)
- Retenčné šachty sú betónové DN 250 (Š2, Š3, Š4 a Š12)
Do vetvy „A“ sa napája – v Š6 – odvodnenie časti strechy BD SO01 z PVC D160 – 8,40 m
- v Š6 - odvodnenie časti strechy BD S02 z PVC D160 – 17,55 m
Odvodnenie zostávajúcej časti strechy BD 01 do Vsakovacej nádrže z potrubia PVC D200 – 51,09 m.
Odvodnenie zostávajúcej časti strechy BD 02 do Vsakovacej nádrže z potrubia PVC D200 – 51,09 m
Vetva „B“ – celková dĺžka 19,66 m z potrubia PVC D160 od odvodňovacieho žľabu do Š, kde sa napája do vetvy
„A“, na vetve „B“ je osadený ORL
Na vetve „B“ – sú navrhnuté revízne plastové šachty – TEGRA D600 (Š8, Š9)
Výustný objekt – na ľavom brehu vodného toku Ľutinka
ORL – PURECO ENVIA TNS10s s prietokom 10 l/s a do 0,1 mg NEL/l. Koncentrácia látok na výstupe je 0,5 mg
NEL/l.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch k.ú. Pečovská Nová Ves:
• KN-C 1544/31, 1544/32, 1544/33, 1544/34, 1544/16, 1542/10, 1542/2, 1542/71 vo vlastníctve obce Pečovská
Nová Ves

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
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Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, § 61, §
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v úplnom znení zákona
109/1998 Z.z. a zákonov č. 175/1999 Z.z.,
237/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov začal dňom podania žiadosti konanie vo veci vydania stavebného
povolenia.
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-2019/000982-00003/Če/ŠVS zo dňa 16.10.2019 a výzvou č. OU-SB-OSZP-2019/000982-00002/
Če/ŠVS zo dňa 16.10.2019 vyzval žiadateľa EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov (ďalej len žiadateľ),
na doloženie dokladov v určenej lehote a poučil o následkoch neodstránenia nedostatkov tým, že konanie bude
zastavené.
Dňa 19.11.2019 boli žiadateľom doložené doklady uvedené vo výzve č. OU-SB-OSZP-2019/000982-0000Če/ŠVS
v dobe 2, 3 a 4 a súčasne bolo oznámene, že parcely dotknuté výstavbou uvedené v bode 1 tejto výzvy, na ktoré je
potrebné preukázať vlastnícke alebo iné právo sú pripravené na podpis a odsúhlasenie na obecnom zastupiteľstve,
ktoré sa bude konať dňa 13.12.2019.
Z dôvodu, že termín zastupiteľstva, na ktorom budú usporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom dotknutých
výstavbou je po termíne určenom v rozhodnutí č. OU-SB-OSZP-2019/000982-0000Če/ŠVS zo dňa 16.10.2019 o
prerušení stavebného konania, Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadateľovi predĺžil
dobu na doloženie dokladov a v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
konanie prerušil rozhodnutím č. OU-SB-OSZP-2019/000982-00005/Če/ŠVS zo dňa 12.12.2019 a výzvou č. OU-
SB-OSZP-2019/000982-00006/Če/ŠVS zo dňa 12.12.2019 vyzval žiadateľa, na doloženie dokladov v určenej lehote
a poučil o následkoch neodstránenia nedostatkov tým, že konanie bude zastavené.
Dňa 23.12.2019 žiadateľ doložil aj zvyšné doklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia na vodnú
stavbu. Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie orgán štátnej vodnej správy oznámením
pod č. OU-SB-OSZP-2020/00096-00003/Če/ŠVS zo dňa 15.01.2020 a verejnou vyhláškou pod č. OU-SB-
OSZP-2020/000096-00002/Če/ŠVS zo dňa 15.01.2020 upovedomil účastníkov konania, dotknuté orgány a
organizácie o začatí vodoprávneho konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci, ktoré sa
uskutočnilo dňa 20.02.2020 so stretnutím pozvaných na OcÚ Pečovská Nová Ves.
Ústne pojednávanie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcov žiadateľa spoločnosti EKO SVIP, s.r.o. a starostu obce
Pečovská Nová Ves 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.
V priebehu konania a ústneho pojednávania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov je
správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Na základe uvedeného
týmto listom orgán štátnej vodnej správy v y z ý v a účastníkov konania a zúčastnené osoby, aby sa vyjadrili k
doručeným podkladom rozhodnutia v lehote do 5 dní odo dňa doručenia tohto listu.
Do spisu môžete nazrieť na Okresnom úrade Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie v čase úradných hodín.
Ak dotknutý účastník alebo orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že s vydaním stavebného
povolenia z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. Písomné plno
mocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho
zastupovala konkrétna osoba.
Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku toto oboznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pečovská Nová Ves a správneho orgánu.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
Dátum / podpis Dátum / podpis
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Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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