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Vec
Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v
správnom konaní - verejná vyhláška

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice,
IČO:36022047 požiadal listom č. CS SVP OZ KE 355/2020/19 zo dňa 01.07.2020 doručeným dňa 06.07.2018 o
predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „Brezovička – protipovodňové opatrenia v intraviláne obce“.
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
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, § 61, § 69,
§ 70 a § 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 predĺženia platnosti stavebného povolenia.
Na základe žiadosti a doložených dokladov orgán štátnej vodnej správy oznámením pod č. OU-SB-
OSZP-2020/001743-002 zo dňa 14.07.2020 a verejnou vyhláškou pod č. OU-SB-OSZP-2020/001743-003 zo dňa
14.07.2020 upovedomil účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí konania v predmetnej veci a
upustil od ústneho pojednávania a súčasne vyzval účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie aby v lehote
do 8 dní uplatnili svoje námietky.
V určenej lehote neboli podané námietky k predĺženiu termínu ukončenia výstavby.
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.
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Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku toto oboznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Brezovička a správneho orgánu.

Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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