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
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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 podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia
§ 58 písm. c) 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) v súlade s § 61 zákona vodného zákona a ako špeciálny
stavebný úrad podľa §-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon), na základe návrhu obce Petrovany na vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení
stavby spojenom s kolaudáciou stavby „Petrovany – rozšírenie vodovodu na p.č. 51/3“ a konania o kolaudácii stavby
Petrovany - Vodovod, 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:
I.
vydáva dodatočné povolenie stavby „Petrovany – rozšírenie vodovodu na p.č. 51/3“ v súlade s ust. § 26 vodného
zákona a § 88a a §120 stavebného zákona v nasledovnom rozsahu:
Potrubie HDPE D90x8,2 SDR11 celková dĺžka 90,88 m, jeden podzemný hydrant
Bod napojenia - existujúci vodovod
Vodná stavba je umiestnená na pozemkoch s parcelnými číslami KN-E 262/17, 262/18, 262/19, 262/20, 262/21,
262/22 KN-C 47/3, 51/3 k.ú. Petrovany.
II.
Podľa § 26 ods. 3 a ods. 4 vodného zákona, v spojení s ustanovením § 82 ods. 1 stavebného zákona povoľuje obci
Petrovany
užívanie stavby
„Petrovany – rozšírenie vodovodu na p.č. 51/3“ a Petrovany - Vodovod
v nasledovnom rozsahu:
Stavba „Petrovany – rozšírenie vodovodu na p.č. 51/3“
Potrubie HDPE D90x8,2 SDR11 celková dĺžka 90,88 m, jeden podzemný hydrant
Časť stavby Petrovany - Vodovod
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Rad 3-2 časť stavby
potrubie D110x10 dĺžka 479 m, 5 ks nadzemných hydrantov
Rad 2 časť stavby
potrubie D160x14,6 dĺžka 855 m, 8 ks nadzemných hydrantov
potrubie HDPE D90x8,2 dĺžka 97,00 m
Na stavbu Vodovod Petrovany bolo vydané povolenie Obvodného úradu životného prostredia Prešov, oddelenie
štátnej vodnej správy pod č. 3531/92/332/VO zo dňa 28.08.1992 obci Petrovany, menené rozhodnutím Obvodného
úradu životného prostredia v Prešove číslo 1/2009/01858-04 zo dňa 11.12.2009.
Podmienky povolenia:
1. Správcom verejného vodovodu bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Počas užívania stavby je prevádzkovateľ povinný dodržiavať hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy a
dbať na ochranu zdravia osôb pri prevádzke.
3. Činnosti súvisiace s kontrolou, údržbou, opravami a revíziami technologických zariadení sa riadia pokynmi
výrobcov jednotlivých zariadení uvedených v návodoch na obsluhu a prevádzkovým poriadkom.
4. Upraviť na niveletu terénu 3 ks poklopov pre koncový hydrant, šupátko a samočinnú odvzdušňovaciu súpravu na
konci vodovodu na parcele číslo 51/3 pred vjazdom pána Holoviča.
Rozhodnutie o námietkach:
V priebehu vodoprávneho konania neboli vznesené námietky.
Odôvodnenie
Obec Petrovany podala listom doručeným dňa 02. 12. 2021 návrh na vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení
stavby spojenom s kolaudáciou stavby „Petrovany – rozšírenie vodovodu na p.č. 51/3 a konania o kolaudácii stavby
Petrovany - Vodovod.
K žiadosti boli navrhovateľom predložené nasledujúce doklady:
zápis o odovzdaní a prevzatí, porealizačné zameranie na stavbu Petrovany – Vodovod vypracované spoločnosťou
Ing. František Haník – GEOKART Prešov, certifikáty, vyhlásenia o parametroch, zápis o preplachu a dezinfekcii
vodovodného potrubia, váhové lístky, protokol o meraní signalizačného vodiča, zápis o tlakovej skúške na
vodovodnom potrubí, projektová dokumentácia na dodatočné povolenie stavby vypracovaná Ing. Michalom
Mergešom, autorizovaný stavebný inžinier, porealizačné zameranie na stavbu Petrovany – rozšírenie vodovodu na
p.č. 51/3 vypracované spoločnosťou GeoBAN spol. s r.o.
Stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Prešov, oddelenie štátnej vodnej správy
pod č. 3531/92/332/VO zo dňa 28.08.1992 obci Petrovany, menené rozhodnutím Obvodného úradu životného
prostredia v Prešove číslo 1/2009/01858-04 zo dňa 11.12.2009.
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-PO-OSZP3-2022/006930-002 zo dňa 28. 01. 2022.
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.
Na ústnom pojednávaní dňa 02. 03. 2022 sa povoľujúci orgán zaoberal splnením podmienok rozhodnutia, ktorým
bola predmetná stavba povolená.
Po uskutočnenom konaní bolo doručené kladné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru
v Prešove.
Dňa 30.06.2022 bolo doručené tunajšiemu úradu Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby – Štátna cesta III/3445 v úseku
Močarmany od križovatky dom č. 251 po križovatka pri autobusovej zastávke.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vychádzajúc zo zistení, že dodatočné povolenie
stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, kolaudovaná stavba je schopná prevádzky, nebude ohrozovať verejný
záujem predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia a bezpečnosti práce rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Stanoviská a podmienky účastníkov konania a dotknutých
orgánov sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
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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, Prešov, ktorý rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10122

Doručuje sa
Obec Petrovany, Petrovany 317, 082 53 Petrovany, Slovenská republika

Na vedomie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 1
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
OÚ Prešov - OCDPK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov,
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b 44/B, 825 11 Bratislava 25
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 5
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 1
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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