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Číslo spisu
OU-SB-OSZP-2020/001563-009

Vybavuje

V Sabinove
16. 09. 2020

ROZHODNUTIE
Kolaudačné rozhodnutie - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania
Žiadateľ obec Obec Torysa, OcÚ Torysa 28, 082 76 Torysa, IČO: 00327883, požiadala žiadosťou č. TOR-2020/335-
Obc zo dňa 01.04.2020 doručenou dňa 02.04.2020, o vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť vodnej stavby
„Torysa – IBV Rovinky a Záhradky – I. etapa“ – objekt 05 Vodovod

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 § 81, § 82 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad, a v súlade s
ustanoveniami § 61, § 71, § 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/ na základe predloženej žiadosti,
doložených dokladov a výsledku ústneho rokovania spojeného s miestnym zisťovaným konaného dňa 30.07.2020

Výrok rozhodnutia
povoľuje užívanie stavby

„Torysa – IBV Rovinky a Záhradky – I. etapa“ – objekt 05 Vodovod , žiadateľovi obec Torysa, OcÚ Torysa 28, 082
76 Torysa, IČO: 00327883, v nasledovnom rozsahu:

Rozsah stavby:
• Rad I – HDPE D 110 – 602,96 m
• Rad II – HDPE D 110 – 13,83 m a 12,70 m
• Rad II – HDPE D 110 – 3,52 m
• RAD IV – HDPE D 110 – 444,45 m
• RAD V – HDPE D 110 – 221,32 m
• RAD VI – HDPE D 110 - 10,65 m
• RAD VII – HDPE D 110 – 49,72 m
- celková dĺžka 1368,56 m, na trase vodovodu je osadených 24 trasových uzáverov, 6 nadzemných hydrantov s
uzávermi a 3 vzdušníky s uzávermi.
- prepojenie na existujúci vodovod 9,61 m + armatúrna šachta

Stavba je zrealizovaná na nasledujúcich pozemkoch k.ú. Torysa:
• KN-C 1000 v správe SPF
• KN-E 427/2 vo vlastníctve PSK
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• KN-C 997, 998/1, 293/210 a 293/313 vo vlastníctve obce Torysa

Na stavbu „Torysa – IBV Rovinky a Záhradky – I. etapa“ – objekt 05 Vodovod bolo vydané stavebné povolenie
pre stavebníka obec Torysa, OcÚ Torysa 28, 082 76 Torysa, IČO: 00327883, Okresným úradom Sabinov, odbor
starostlivosti o životné prostredie č. OU-SB-OSZP-2015/000239-00005/Če/ŠVS zo dňa 1.4.2015, právoplatné dňa
30.4.2015.
Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, určuje tieto podmienky:
1. Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a rozhodnutiami stavebného úradu /
stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie/
povinný udržiavať stavbu v takom stave, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických nedostatkov.
2. Zmeny v spôsobe užívania sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu.
3. Stavbu prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku.

Námietky proti kolaudačnému rozhodnutiu neboli podané.

Odôvodnenie
Žiadateľ obec Obec Torysa, OcÚ Torysa 28, 082 76 Torysa, IČO: 00327883, požiadala žiadosťou č. TOR-2020/335-
Obc zo dňa 01.04.2020 doručenou dňa 02.04.2020, o vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť vodnej stavby
„Torysa – IBV Rovinky a Záhradky – I. etapa“ – objekt 05 Vodovod.
K žiadosti boli doložené nasledujúce doklady: Porealizačné zameranie vypracoval Ing. Michal Baran, PhD. Atesty
a certifikáty použitých výrobkov. Kópia stavebného denníka. Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska. Rozhodnutie
o povolení zvláštneho užívania pozemnej komunikácie č. OU-PO-OCDPK-2019/047842-3 zo dňa 17.10.2019.
Protokoly o tlakovej skúške. Kópia stavebného povolenia. Kópia rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného
povolenia. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. 05/2020-1. Záväzné stanovisko RÚVZ Prešov č. 2020/02108-02/
B.12-Pol zo dňa 25.02.2020.
Na základe žiadosti a doložených dokladov, orgán štátnej vodnej správy oznámením pod č. OU-SB-
OSZP-2020/001563-002 zo dňa 17.06.2020 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2020/001563-003 zo dňa
17.06.2020 upovedomil účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí kolaudačného konania a súčasne
nariadil ústne pojednávanie v predmetnej veci, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.07.2020 v čase od 10:00 do 12:30 so
stretnutím pozvaných na OcÚ Torysa.
Ústne pojednávanie sa uskutočnilo za prítomnosti účastníkov konania tak, ako je uvedené v prezenčnej listine, ktorá
tvorí prílohu č. 1 zápisnice z konania a súčasne oboznámil prítomných s podkladmi žiadosti a dokladmi doloženými
pre vydanie užívacieho povolenia.
Na konaní bolo dané stanovisko zástupcu VVS, a.s., závod Prešov, ktorí uviedli, že ku kolaudačnému konaniu dajú
záväzné stanovisko do 7 dní od konania – po kontrole funkčnosti uzáverov a identifikačného vodiča.
Pred konaním bolo Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámené, že hydrant č. 5
je posunutý pred parcelu č. 952 a tým obmedzuje vlastníka tohto pozemku pri vstupe na pozemok.
Pri miestnej obhliadke bol zistený tento posun hydrantu pred p.č. 952 a bolo rozhodnuté, že sa tento hydrant preloží
na hranicu parciel aby neobmedzoval vlastníkov pozemkov pri vstupe na ich pozemky.
Po zrealizovaní posunu hydrantu bolo Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie doložená
fotodokumentácia z tejto prekládky a protokol o tlakovej skúške časti potrubia s preloženým hydrantom.
Ďalej na konaní bolo zistené nasledovné : Pred realizáciou prác bol hlavný vodovod DN 350 vytýčený VVS, a,s.,
závod Prešov asi 7-10 m mimo miesta zakresleného v projektovej dokumentácii. Z tohto dôvodu bolo potrebné
posunúť armatúrnu šachtu a spraviť oblúk pre napojenie sa na tento vodovod.
Dňa 06.08.2020 bolo Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie doložené záväzné
vyjadrenie zástupcu SÚC PSK Prešov, ktorý s vydaním kolaudačného rozhodnutia na zrealizovanú stavbu „Torysa
– IBV Rovinky a Záhradky - I. etapa“ objekt 05 Vodovod po fyzickej obhliadke a posúdení z hľadiska záujmov ich
organizácie súhlasí. Taktiež žiada doložiť po realizačné zamerania objektu dotýkajúceho sa cesty III/3193.
Dňa 10.8.2020 bolo doložené súhlasné stanovisko VVS, a.s., závod Prešov k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.
Dňa 12.08.2020 bolo Okresnému úradu Sabinov doručené stanovisko OR HaZZ v Prešove č. ORHZ-
PO2-2020/001270-002 zo dňa 10.08.2020 ku kolaudácii vyššie uvedenej stavby, v ktorom OR HaZZ v Prešove
uvádza, že s kolaudáciou stavby súhlasí bez pripomienok.
V priebehu konania a ústneho pojednávania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.
Na konaní sa zistilo, že stavba, ktorá je predmetom kolaudácie je uskutočnená podľa dokumentácie overenej v
stavebnom konaní a sú dodržané podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení a drobné
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nedostatky, ktoré sa zistili boli operatívne odstránené. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani
životné prostredie. Neboli zistené nedostatky, ktoré by bránili riadnemu a nerušenému užívaniu stavby a preto bolo
užívanie stavby povolené.
Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie oboznámil listom č. OU-SB-
OSZP-2020/001563-006 zo dňa 17.08.2020 a verejnou vyhláškou č. OU-SB-OSZP-2020/001563-007 zo dňa
17.08.2020 účastníkov konania a dotknuté organy a organizácie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a vyzval
účastníkov konania a dotknuté organy a organizácie aby sa v lehote 5 dní vyjadrili k týmto podkladom. V tejto lehote
sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním nikto nevyjadril.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Okresný úrad v Sabinove, odbor starostlivosti o životné prostredie
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 treba podať v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody č. 85,
083 01 Sabinov.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, 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. (úplne znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí
byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Torysa a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia
rozhodnutia.
Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame Obec Torysa, aby túto verejnú vyhlášku doručili na Okresný úrad Sabinov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky a podaných námietkach.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Dátum/podpis Dátum/podpis

Ing. Stanislav Girašek
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Torysa
Torysa 28
082 76 Torysa
Slovenská republika
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