OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Prešov

OU-PO-OSZP3-2022/005745-004

01. 03. 2022

Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Výrok
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 a § 5 zákona
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa
§ 61 písm. a) a § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa
ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon), na základe návrhu Obce Červenica, Červenica 41, 082 07 Tuhrina na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na vodnú stavbu Červenica- infraštruktúra, vodohospodárska časť: 100 - Zásobovanie vodou , zmena
stavby pred dokončením po vykonanom vodoprávnom konaní podľa § 73 vodného zákona, v súlade s ustanovením
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), rozhodol takto:
Podľa ustanovenia § 26 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením
§ 82 ods. 1 stavebného zákona
povoľuje užívanie stavby
Červenica- infraštruktúra, vodohospodárska časť: 100 - Zásobovanie vodou , zmena stavby pred dokončením pre
Obec Červenica, Červenica 41, 082 07 Tuhrina IČO : 00326917
v nasledovnom rozsahu:
SO 01 Rekonštrukcia prameňa
SO 02 Oplotenie prameňa
SO 03 Prívodné potrubie
SO 04 Úpravňa vody
PS 01 Technologické zariadenie ÚV
01.1 Strojnotechnologické zariadenie
01.2 Motorická elektroinštalácia
V súlade s ustanovením § 26 ods. 4 vodného zákona je toto rozhodnutie súčasne kolaudačným rozhodnutím podľa
ustanovenia § 76 ods. 1 stavebného zákona.

Podmienky užívania stavby:
1. Povolenie sa vzťahuje na užívanie vodnej stavby Červenica- infraštruktúra, vodohospodárska časť: 100 Zásobovanie vodou , zmena stavby pred dokončením .
2. Osadiť výstražné tabuľky na oplotení PHO v termíne 30.04.2022.
3. Vodnú stavbu bude spravovať, prevádzkovať a udržiavať Obec Červenica, Červenica 41, 082 07 Tuhrina
4. Činnosti súvisiace s kontrolou, údržbou, opravami a revíziami technologických zariadení sa riadia pokynmi
výrobcov jednotlivých zariadení uvedených v návodoch na obsluhu a prevádzkovým poriadkom.
5. Počas užívania stavby je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia
ľudí a životného prostredia.
6. Požiadať RÚVZ so sídlom v Prešove o súhlas k navrhovanej vodárenskej úprave pitnej vody, a to o vydanie
rozhodnutia v zmysle § 13 ods. 4 písm. e) zák. č. 355/2007 Z. z.
Pred začatím prevádzkovania vodovodu v obci Červenica je dodávateľ pitnej vody povinný vypracovať a predložiť
miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva dokument - Program monitorovania pitnej vody
podľa § 17a ods. 2 písm. c) zák. č. 335/2007, v ktorom bude prehodnotený vplyv geologického podložia na obsah
mangánu vo vode.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní neboli vznesené námietky voči vydaniu povolenia na užívanie vodnej stavby.
Odôvodnenie
Obec Červenica, Červenica 41, 082 07 Tuhrina podala dňa 04.11.2021 návrh na začatie kolaudačného konania
na stavbu stavby Červenica- infraštruktúra, vodohospodárska časť: 100 - Zásobovanie vodou , zmena stavby
pred dokončením Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia oznámil začatie konania a pozval účastníkov
konania a dotknuté orgány na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním svojim oznámením č. OU-POOSZP3-2021/044249- 02 zo dňa 10. 11. 2021. V citovanom oznámení o začatí konania upozornil účastníkov
konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa na
ne neprihliadne. Oznámenie bolo doručené verejnou vyhláškou. Počas doby vyvesenie neboli uplatnené žiadne
námietky.
Na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2021, sa povoľujúci orgán zaoberal splnením podmienok
rozhodnutia, ktorým bola predmetná stavba povolená. Z konania bol napísaný protokol, v ktorom je uvedené:
Predmetom kolaudácie je:
SO 01 Rekonštrukcia prameňa
SO 02 Oplotenie prameňa
SO 03 Prívodné potrubie
SO 04 Úpravňa vody
PS 01 Technologické zariadenie ÚV
01.1 Strojnotechnologické zariadenie
01.2 Motorická elektroinštalácia
Účel užívania stavby: Účelom užívania vodnej stavby je zásobovanie časti obce- rómsku osadu pitnou vodou.
K ústnemu jednaniu stavebník predložil:
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- projektovú dokumentáciu
- stavebný denník
- zápis o tlakovej skúške
- protokol o skúške vzorky pred úpravou a po úprave
- potvrdenie o preplachu a dezinfekcii potrubia
- certifikáty použitých materiálov
- porealizačné zameranie
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- zmluvu o zriadení vecného bremena s Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
- nájomná zmluva s SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Stavba bola prítomnými obhliadnutá a bolo zistené:
- zmeny: zmeny v technológii - úprava hliníka bola vynechaná z dôvodu, že vo vzorke pred úpravou sa hliník
nenachádzal. V prípade potreby je zrealizovaná predpríprava pre zapojenie reverznej osmózy
- závady a nedorobky :
- chýbajú výstražné tabuľky na oplotení PHO
Písomne stanovisko doručil Obvodný banský úrad Košice bez pripomienok.
Dňa 27.12.2021 stavebník doručil orgánu štátnej vodnej správy súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru v Prešove č. ORHZ-PO1-2021/000989-003 zo dňa 20.12.2021 a dňa 25.01.2022
záväzné stanovisko RÚVZ so sídlom v Prešove č. 2022/03466-02/B.12- Mš zo dňa 17.01.2022.
V priebehu vodoprávneho – kolaudačného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania a dotknutých
orgánov štátnej správy voči vydaniu kolaudačného rozhodnutia, preto Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vychádzajúc zo zistení,
že užívanie stavby nebude ohrozovať verejný záujem predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb,
životného prostredia a bezpečnosti práce užívanie stavby.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Prešov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, ktorý rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, ktorá musí byť zverejnená vyvesením
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom
sídle Okresného úradu Prešov, na úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia.
Rovnopisom sa doručí: Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, Pionierska 33, Prešov
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10122
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Doručuje sa
Obec Červenica, Červenica 41, 082 07 Červenica, Slovenská republika

Na vedomie
OÚ Prešov - OCDPK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov,
Ministerstvo obrany SR, Agenda správy majetku, pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01 Košice 1
Lesy SR, š. p. OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Obvodný banský úrad Košice, Timonova 762, 040 01 Košice 1
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 5
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov 1
VodoKap - SK, s.r.o., Jarková 28, 080 01 Prešov 1
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