OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Komenského 52

041 26 Košice
____________________________________________________________________________________

Číslo spisu

Košice

OU-KE-OSZP2-2020/025045-005

05. 06. 2020

Vybavuje

ROZHODNUTIE
Popis konania / Účastníci konania
Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 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 v spojení s § 60 ods.
1 písm. a) prvého bodu a ods. 2 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 znení neskorších predpisov (ďalej
len „vodný zákon“), ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), konajúc na základe žiadosti stavebníka: Obec Borša zastúpená starostkou,
Ružová 188/2, 076 32 Borša, IČO: 0331341 a výsledku stavebného konania rozhodol takto:
podľa § 67 ods. 2 v spojení s § 69 stavebného zákona
predlžuje platnosť stavebného povolenia
okresného úradu č. OU-KE-OSZP2-2018/003187 zo dňa 21.06.2018, právoplatné dňa 30.07.2018, ktorým bolo
vydané povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša“ (Ul. Františka
Rákocziho), pre stavebníka: Obec Borša zastúpená starostkou Ing. Annou Tünde Vargovou, Ružová 188/2, 076 32
Borša, IČO: 0331341,
o dva roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia s podmienkou:
- Stavebník pred začatím stavebných prác musí disponovať platnými stanoviskami dotknutých orgánov a správcov
podzemných inžinierskych sietí, s rešpektovaním podmienok v nich uvedených.
Toto rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia je neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia č.
OU-KE-OSZP2-2018/003187 zo dňa 21.06. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.07.2018.
Podľa § 70 stavebného zákona rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia je záväzné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania.
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Odôvodnenie
Stavebník, Obec Borša zastúpená starostkou, Ružová 188/2, 076 32 Borša, listom č. 125/2020 zo dňa 15.04.2020
požiadal okresný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. OU-KE-OSZP2-2018/003187 zo dňa
21.06.2018 na vodnú stavbu „Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša“ (Ul. Františka Rákocziho), z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov na začatie stavebných prác.
Vodná stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č.: 1038, 202 parcely registra C-KN, katastrálne územie Borša,
okres Trebišov.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia, ktoré
okresný úrad oznámil listom č. OU-KE-OSZP2-2020/025045-003 zo dňa 27.04.2020 podľa § 69 ods. 1 v spojení s §
61 ods. 3 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo a ostatným účastníkom konania
(vlastníkom susedných pozemkov) podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou zverejnenou alebo
vyvesenou spôsobom v mieste obvyklým na okresnom úrade a v obci Borša po dobu 15 dní. Súčasne v súlade s §
61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pričom upozornil účastníkov
konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa
na ne neprihliadne.
Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou bolo vyvesené
v obci Borša v čase od 04.05.2020 do 18.05.2020 a zverejnené na webovom sídle okresného úradu: https://
www.minv.sk/?starostlivost-o-zivotne-prostredie-ouke v čase od 23.04.2020 do 07. 05. 2020.
Počas oznámeného konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia neboli účastníkmi konania ani
dotknutými orgánmi uplatnené žiadne námietky alebo podané pripomienky.
Okresný úrad preskúmal a posúdil žiadosť stavebníka, pričom prihliadal na dôvody, pre ktoré stavebník nezačal so
stavebnými prácami v zákonom stanovenej lehote, t. j. do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného
povolenia. Pretože predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené, rozhodol tak, ako
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Stavebník podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
je oslobodený od správnych poplatkov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Košice,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
Toto rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2
stavebného zákona bude vyvesené v obci Borša na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým a súčasne zverejnené na
webovom sídle okresného úradu https://www.minv.sk/?starostlivost-o-zivotne-prostredie-ouke na 15 dní.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru
Doručuje sa
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Obec Borša
Ružová 188 2
076 32 Borša
Slovenská republika
Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
Milan Uhorščák
Kladzany 9
094 21 Kladzany
Slovenská republika
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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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