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Číslo spisu
OU-SB-OSZP-2020/000003-009

Vybavuje

27. 07. 2020

ROZHODNUTIE
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T I E

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy ako vecne a miestne
príslušný 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 SR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), na základe predloženej žiadosti obce
Uzovské Pekľany a doložených dokladov,

Výrok rozhodnutia
pre žiadateľa, Obec Uzovské Pekľany, Obecný úrad, 082 63, Uzovské Pekľany 68, IČO: 00327930,
m e n í

1. termín ukončenia výstavby vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany“, určený v podmienke č. 32
(Termín ukončenia stavby – 31.12.2002) rozhodnutia Okresného úradu v Sabinove, odbor životného prostredia č.
OŽP/2000/1461-Gi/ŠVS/2 zo 22.12.2000, podľa ustanovení § 26 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 §
68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon), následovne:

Termín ukončenia výstavby vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany“, do 02/2022.

Povolenie na zriadenie vodnej stavby bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu v Sabinove, odbor životného
prostredia č. OŽP/2000/1461-Gi/ŠVS/2 zo dňa 22.12.2000, právoplatné dňom 29.1.2001.

Ostatné časti rozhodnutia č. OŽP/2000/1461-Gi/ŠVS/2 zo dňa 22.12.2000, ostávajú nezmenené.

Odôvodnenie
Obec Uzovské Pekľany, Obecný úrad 68, 082 63 Uzovské Pekľany, požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor
starostlivosti o životné prostredie, listom č. UP-2019/11-OcU zo dňa 16.12.2019 doručeným dňa 17.12.2019 o zmenu
termínu ukončenia výstavby vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany.“
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Povolenie na zriadenie vodnej stavby bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu Sabinov, odbor životného
prostredia č. OŽP/2000/1461-Gi/ŠVS/2 zo dňa 22.12.2000, právoplatné dňom 29.1.2001, menené rozhodnutím
Okresného úradu Sabinov odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SB-OSZP-2017/000147-03-Se/ŠVS zo
dňa 17.2.2017, právoplatné dňom 23.2.2017, v ktorom bol zmenený termín ukončenia výstavby „Kanalizácia a ČOV
Uzovské Pekľany.“

K žiadosti boli doložené tieto doklady: Rozhodnutie Okresného úradu v Sabinove, odbor životného prostredia č.
OŽP/2000/1461-Gi/ŠVS/2 zo dňa 22.12.2000. Rozhodnutie Okresného úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie č. OU-SB-OSZP-2017/000147-03/ŠVS zo dňa 17.2.2017.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznámil začatie konania v predmetnej veci
oznámením č. OU-SB-OSZP-2020/00003-00003/Če/ŠVS zo dňa 20.1.2020 a verejnou vyhláškou. Povaha veci
nevyžadovala nariadenie ústneho pojednávania.

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-SB-
OSZP-2020/000003-00004/Če/ŠVS zo dňa 3.7.2020 oboznámil účastníkov konania a dotknuté orgány s podkladmi
rozhodnutia pred jeho vydaním a vyzval ich na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní. V určenej
lehote námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli podané.
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.

Navrhované riešenie je z hľadiska ochrany vôd a ostatných zložiek životného prostredia a chránených záujmov
spoločnosti vyhovujúce, nie je v rozpore s verejnými záujmami, orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 26 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 § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v
znení neskorších predpisov (stavebný zákon), rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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 je potrebné podať v lehote do 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia a to na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie
slobody č. 85, 083 01 Sabinov.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití riadnych opravných
prostriedkov.

Toto rozhodnutie je verejnou vyhláškou, 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. (úplné znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byť vyvesené
15 dní na úradnej tabuli obce Uzovské Pekľany a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia
rozhodnutia.

Po zvesení tejto vyhlášky žiadame obec Uzovské Pekľany, aby túto verejnú vyhlášku doručila na Okresný úrad
Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, prípadne potvrdenie o
námietkach a o vyvesení verejnej vyhlášky.

Vyhláška vyvesená dňa: ....................................
Dátum/podpis

Vyhláška zvesená dňa: ....................................
Dátum /podpis
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Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany 68
082 62 Uzovské Pekľany
Slovenská republika
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