
Okresný úrad V r a n o v n a d Topľou 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 

Číslo : OU-VT-OSZP-2019/009836-012 Vranov n.T. 
31.12.2019 

V E C 
„Kanalizácia a ČOV Sedliská" 
- vodoprávne povolenie - kolaudačné rozhodnutie 
- VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 
31.12.2019 pod č. OU-VT-OSZP-2019/009836-012 vodoprávne povolenie, ktorým sa 
povolilo trvalé užívanie časti vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Sedliská" : 

> SO 1 - Obecná kanalizácia 
• kanalizačný zberač A-1 PVC DN 200 dĺžka : 107m 

B PVC DN 315 876m 
B-2 PVC DN 200 17m 
C PVC DN 315 406m 

PVC 315 64m 
C-2 PVC DN 315 293,5m 
C-4 PVC DN 315 315m 
D PVC DN 315 365m 
D-1 PVC DN 315 254m 
D-2 PVC DN 315 113m 

- stavba zrealizovaná na parcelách : 
• zberač A-1 - parc. č. 832/7, 623, 625, 626/1, 626/3, 628/2, 629, 630, 820 
• zberač B - parc. č. 751, 748/1, 745, 743, 740, 739, 736, 733/3, 733/1, 733/2, 730, 

726, 724, 722, 721, 718, 716, 715, 713, 711, 709, 813, 831/1 
• zberač B-2 - parc. č. 813 
• zberač C - parc. č. 814/1, 804/1, 804/2, 804/3, 804/1 
• zberač C-2 - parc. č.818, 498/1, 502, 503, 508/1, 509/1, 515/1, 520/2, 523, 527/1, 

531, 538, 544, 550/2, 551/1, 555, 556/1, 561, 563/1, 564/1, 566/1, 568 
• zberač C-4 - parc. č. 814/1 
• zberač D - parc. č. 814/1, 802 
• zberač D-1 - parc. č. 814/1, 802 
• zberač D-2 - parc. č. 814/1 

všetky parcely v katastrálnom území Sedliská. 

Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj 
„tunajší úrad"), príslušný podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov", v znení nesk. predpisov, 
v spojení s § 61 a § 71, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)" a ako špeciálny stavebný 
úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku" 
(stavebný zákon), v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní (správny 
poriadok)", v znení neskorších zmien, doručuje vodoprávne povolenie verejnou 
vyhláškou. Doručenie vodoprávneho (kolaudačného) povolenia verejnou vyhláškou sa 
vykonáva z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu. 
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Táto verejná vyhláška sa spolu s predmetným vodoprávnym povolením vyvesí na 
oznamovacej tabuli obce Sedliská a na úradnej tabuli Okresného úradu Vranov nad Topľou 
a na webovej stránke tunajšieho úradu http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokurTienty-na- 
stiahnutie-185 na dobu 15-dní. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení vyhlášky 
v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia verejnej 
vyhlášky je dňom doručenia vodoprávneho povolenia. 

Proti vodoprávnemu povoleniu je možné podať odvolanie d o 15-dní odo dňa 
oznámenia verejnou vyhláškou, a to na Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor 
starostlivosti o životné prostredie. 

Vyvesené dňa Zvesené dňa 

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená 
tunajšiemu úradu s vyznačeným dátumom jej vyvesenia a zvesenia. 

( potvrdenie ) ( potvrdenie ) 

Ing. Anton Olah 
vedúci odboru 

Telefón 
+421-57-48 61 593 

E-mail 
jana.bakova@minv.sk 

Internet 
www.minv.sk 

ICO 
00151866 
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rĝ T] OKRESNÝ 
W W ÚRAD 
V VRANOV NAD TOPĽOU 

odbor starostlivosti o životné prostredie 
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 

Číslo : OU-VT-OSZP-2019/009836-012 Vranov n.T. 
31.12.2019 

R O Z H O D N U T I E 

Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor starostlivosti o životné prostredie - ako 
príslušný orgán štátnej správy - podľa § 5 zák. 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 § 61 a § 71 zák. 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 nesk. predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. „o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov (stavebný zákon)", 
postupujúc podľa § 73 ods. 1 „vodného zákona" rozhodol takto : 

n n v n ľ u i e 

stavebníkovi : O b e c Sedliská 
(IČO : 00 332 836) 

so sídlom : Obecný úrad, Sedliská 85, 094 09 SEDLISKÁ 

podľa § 26 ods. 3, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách", v spojení s § 82 „stavebného zákona" 

užívanie časti vodnej stavby : 

Kanal izá c ia a ČOV S e d l i s k á 

Predmetom tohto vodoprávneho povolenia je časť objektu: 

> SO 1 - Obecná kanalizácia 
• kanalizačný zberač A-1 PVC DN 200 dĺžka : 107m 

B PVC DN 315 876m 
B-2 PVC DN 200 17m 
C PVC DN 315 406m 

PVC 315 64m 
C-2 PVC DN 315 293,5m 
C-4 PVC DN 315 315m 
D PVC DN 315 365m 
D-1 PVC DN 315 254m 
D-2 PVC DN 315 113m 
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Stavba je zrealizovaná na parcelách : 
• zberač A-1 - parc. č. 832/7, 623, 625, 626/1, 626/3, 628/2, 629, 630, 820 
• zberač B - parc. č. 751, 748/1, 745, 743, 740, 739, 736, 733/3, 733/1, 733/2, 

730, 726, 724, 722, 721, 718, 716, 715, 713, 711, 709, 813, 831/1 
• zberač B-2 - parc. č. 813 
• zberač C - parc. č. 814/1, 804/1, 804/2, 804/3, 804/1 
• zberač C-2 - parc. č.818, 498/1, 502, 503, 508/1, 509/1, 515/1, 520/2, 523, 

527/1, 531, 538, 544, 550/2, 551/1, 555, 556/1, 561, 563/1, 564/1, 566/1, 568 
• zberač C-4 - parc. č. 814/1 
• zberač D - parc. č. 814/1, 802 
• zberač D-1 - parc. č. 814/1, 802 
• zberač D-2 - parc. č. 814/1 

všetky parcely v katastrálnom území Sedliská - [podľa porealizačného 
zamerania a technicko-geodetickej dokumentácie, č. zákazky 34327312-06/2019 (zberač 
„C"), č. zákazky 34327312-05/2018 (zberač „C-2"), č. zákazky 34327312-03/2016 (zberač 
„C", „C-4"), č. zákazky 34327312-03/2016 (zberač „A-1", „B", „B-2", „D", „D-1", „D-2") -
zodpovedný geodet : Ing. Eva Uhorščáková). 

V súlade s § 26 ods. 4 „vodného zákona" je toto rozhodnutie súčasne kolaudačným 
rozhodnutím. 

Súpis odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní 
- prejednaných podľa § 81 ods. 4 „stavebného zákona" v kolaudačnom konaní: 

- stoka A-1 - podľa PD - dĺžka 100m o skutočnosť - 107m 
- stoka B - podľa PD dĺžka 856m o skutočnosť - 876m 
- stoka B-2 - podľa PD - dĺžka 40m o skutočnosť - 17m 
- stoka C - podľa PD - dĺžka 1466m, už skolaudovaných 777m 

návrh na kolaudáciu - 470m; nezrealizovaný úsek 119m 
- stoka C-2 - podľa PD - dĺžka 305m o skutočnosť - 293,5m 
- stoka C-4 - podľa PD - dĺžka 359m o skutočnosť 315m 
- stoka D - podľa PD - dĺžka 472m o skutočnosť - 365m 

v roku 2003 skolaudovaných 109m 
- stoka D-2 - podľa PD - dĺžka 83m o skutočnosť - 113 m 
- stoka D-1 - podľa PD - 211m o skutočnosť - 254m. 

PODMIENKY UŽÍVANIA STAVBY : 

1. Vlastníkom vodnej stavby je Obec Sedliská - jej prevádzkovateľom je Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. Košice - na základe Zmluvy o výkone správy majetku obce 
č. 175/10/2005/ZVV. Vlastník vodnej stavby je povinný s prevádzkovateľom uzatvoriť 
dodatok k predmetnej zmluve a kópiu dodatku predložiť tunajšiemu orgánu štátnej 
vodnej správy (pre časť vodnej stavby, ktorej užívanie je povolené týmto rozhodnutím). 

T : po podpise oboch zmluvných strán 
- najneskôr do 30.03.2020 
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2. Zabezpečiť prevádzku verejnej kanalizácie v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. 
„o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách" tak, aby prevádzka vodnej stavby 
neohrozovala verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia 
a zdravia osôb. 

3. Udržiavať stavbu v spôsobilom stave (zabezpečovať jej pravidelnú údržbu a opravy), 
aby sa čo najviac predĺžil jej užívateľný stav. 

UCEL UŽÍVANIA STAVBY : 

- nezávadné odvádzanie splaškových odpadových vôd z pripojených nehnuteľností - s ich 
následným prečistením v ČOV Sedliská. 

Pre vodnú stavbu boli vydané nasledovné rozhodnutia : 
vodoprávne povolenie č. zo dňa 
575/96-Bi 14.06.1996 

2002/06566-An 17.9.2002 
(zmena stavby pred dokončením - zmena typu ČOV) 

2003/05417/An 13.11.2003 
(dočasné užívanie časti stavby na skúšobnú prevádzku) 

1762/2001-An 29.12.2004 
(zmena stavby pred dokončením - zmena termínu ukončenia stavby) 

2007/00653-05 29.05.2007 
(zmena stavby pred dokončením - zmena termínu ukončenia stavby) 

2006/00605-010 (2007/00044-010) 19.07.2007 
(trvalé užívanie časti stavby + povolenie na vypúšťanie OV) 

2010/01220-03 04.10.2010 
(zmena stavby pred dokončením - zmena termínu ukončenia stavby) 

OU-VT-OSZP-2014/006559-03 28.11.2014 
(zmena stavby pred dokončením - zmena termínu ukončenia stavby) 

OU-VT-OSZP-2017/005853-16 30.06.2017 
(povolenie na vypúšťanie OV) 

OU-VT-OSZP-2018/010238-009 03.12.2018 
(zmena stavby pred dokončením - zmena termínu ukončenia stavby) 

ROZHODNUTIE O NÁMIETKACH ÚČASTNÍKOV KONANIA : 

Pri vodoprávnom konaní - kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby -
neboli vznesené námietky účastníkov konania voči vydaniu povolenia na užívanie vodnej 
stavby. 

O D O V O D N E N I E 

Navrhovateľ : Obec Sedliská - podal listom doručeným dňa 10.09.2019 na Okresný 
úrad Vranov nad Topľou - odbor starostlivosti o životné prostredie - návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu „Kanalizácia a ČOV Sedliská". 
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Predmetom kolaudácie bolo užívanie objektu SO 01 - Obecná kanalizácia 
v nasledovnom rozsahu : 

kanalizačný zberač A-1 P V C DN 200 dĺžka : 107m 
B PVC DN 315 876m 
B-2 PVC DN 200 17m 
C PVC DN 315 406m 

PVC 315 64m 
C-4 PVC DN 315 315m 
C-2 PVC DN 315 293,5m 
D PVC DN 315 365m 
D-1 PVC DN 315 254m 
D-2 PVC DN 315 113m 

K návrhu boli doložené nasledovné prílohy : 
• zápis o odovzdaní a prevzatí dokončených častí stavby 

o zo dňa 19.11.2015 - zberač C4 
o zo dňa 28.07.2019 - zberač C (časť) 
o zo dňa 28.7.2016 - zberač B, B-2, A-1, D, D-1, D-2 
o zo dňa 17.10.2018 - stoka C-2 
o zo dňa 30.11.2018 - zberač C (časť) 

• technicko-geodetická dokumentácia, číslo zákazky : 34327312- 06 / 2019 (zberač „C") 
• porealizačné zameranie - technicko-geodetická dokumentácia, číslo zákazky : 

34327312 - 05/2018 (zberač „C-2") 
• porealizačné zameranie, číslo zákazky : 34327312 - 03/2016 (zberač „C", „C-4") 
• porealizačné zameranie , číslo zákazky : 34327312 - 03 / 2016 (zberač „A-1", „B", 

„B-2", „D", „D-1", „D-2") 

=> všetky vypracoval zodpovedný geodet : Ing. Eva UHORŠČÁKOVÁ, Kladzany 

• elaborát : protokol o skúške - vodotesnosť kanalizačného potrubia (stoka „D", „D-1", „D-
2", „B", „B-2", „A-1") 

• elaborát kvality „Kanalizácia a ČOV Sedliská" (stoka „C-2") 
• protokol o skúške - vodotesnosť kanalizačných šácht (vetva „C-4") 
• elaborát kvality „Kanalizácia a ČOV Sedliská" (stoka „C") 

Orgán štátnej vodnej správy preskúmal predložený návrh na kolaudáciu predmetnej 
stavby a priložené doklady. Keďže prevedené tlakové skúšky jednotlivých stôk 
nezodpovedali dĺžkam v podanom návrhu a porealizačnom zameraní, bolo potrebné ich 
zosúladiť. Zároveň oproti vydanému povoleniu, ktorým sa povolilo uskutočnenie predmetnej 
stavby, podľa predložených podkladov došlo k určitým zmenám (v dĺžkach a priemeroch 
potrubia); opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia bolo potrebné 
uviesť v návrhu na kolaudáciu (potrebné pre rozhodnutie o tom, či sa spojí kolaudačné 
konanie s konaním o zmene stavby). 

Orgán štátnej vodnej správy po dôkladnom preskúmaní predloženého návrhu 
a všetkých dostupných materiálov, týkajúcich sa tejto vodnej stavby uviedol nasledovný 
prehľad : 
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Kanalizácia a ČOV Sedliská - stav k 19.09.2019 

gravitačná DN povolené skolaudované 

A 300 a 400 1291 1116 
A-1 300 100 
A-2 300 50 
B 300 856 
B-1 300 339 306 
B-2 300 40 
C 300 a 400 1434 P V C 777 

300 25 kamenina 
C-1 300 307 308 
C-2 300 305 
C-3 400 146 87 
C-3-1 400 55 64 
C-4 300 359 
D 400 a 300 472 109 
D-2 300 83 
D-1 400 211 
E 300 242 
E-1 300 202 
E-1-1 300 96 
F 300 a 400 232 P V C 

300 10 kamenina 
F-1 300 91 

výtlak : 
C-1 12,5/160 315 315 
E 12,5/160 244 
F 12,5/160 276 

návrh na 
kolaudáciu 
+porealiz. 

DN 

107 

876 

17 
406+64 

331655 

254 

200 

315 

200 
315 

315 
315 
315 
315 

tlakové 
skúšky 
bez šácht 

107 

1882 

4440,97 

350382 

113 

Zmena typu ČOV z P R O X T.E.C. na E K O P R O G R E S . 

K návrhu na kolaudáciu stavby bolo okrem uvedených podkladov potrebné uviesť aj 
miesto stavby, t.zn. prehľadne spísať stoky a parcely, na ktorých sú vedené. Keďže 
v prípade uvedenia jednotlivých stôk do užívania sa navýši objem splaškových odpadových 
vôd prichádzajúcich do čistiarne odpadových vôd a na skutočnosť, že k dnešnému dňu je 
zrealizovaná a prevádzkovaná iba I. etapa ČOV pre 800 EO (pôvodne povolená pre 1600 EO), 
ktorá už v roku 2017 (podľa povolenia na osobitné užívanie vôd) bola hydraulicky preťažená, 
orgán štátnej vodnej správy požadoval predložiť aj stanovisko VVS, a.s., Košice - ako 
vlastníka a prevádzkovateľa predmetnej ČOV. 

V kolaudačnom konaní okrem iného stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila 
podľa dokumentácie overenej stavebným úradom, či skutočné realizovanie stavby alebo jej 
užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života 
a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. 

Na základe vyššie uvedeného orgán štátnej vodnej správy vyzval navrhovateľa na 
doplnenie návrhu v zmysle vyššie uvedeného listom zn. OU-VT-OSZP-2019/009836-02 zo 
dňa 19.09.2019. Zároveň bolo vodoprávne konanie v predmetnej veci prerušené. 
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Dňa 01.10.2019 navrhovateľ doložil listom zn. 663/2019 zo dňa 27.09.2019 
vyjadrenie ku kolaudácii stavby, v ktorom uviedol zoznam kanalizačných zberačov a ich 
dĺžok, na ktoré sa vzťahuje podaný návrh na kolaudáciu. Vzhľadom na zdĺhavý proces 
získavania kompletných vyjadrení príslušných úradov navrhovateľ požiadal o predĺženie 
termínu doloženia dokladov, ktorej bolo stanoviskom zn. OU-VT-OSZP-2019/009836-06 zo 
dňa 04.10.2019 vyhovené a vodoprávne konanie opakovane prerušené. 

Dňa 15.11.2019 navrhovateľ doplnil návrh o : 
- kópia Zmluvy o výkone správy majetku obce, č. 175/10/2005/ZVV uzatvorená medzi 

vlastníkom : Obec Sedliská o a prevádzkovateľom : Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. 

- záväzné stanovisko RÚ VZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, č. 
HŽPaPPL/01809/19/004357 zo dňa 09.10.2019 (súhlas s kolaudáciou stavby) 

- stanovisko VVS, a.s., Závod Vranov nad Topľou, zn. 99051/2019/O zo dňa 
12.11.2019 - Zaťaženie ČOV v Sedliskách novými stokami - odpoveď 

- elaborát : miesto realizácie jednotlivých zberačov navrhovaných na kolaudáciu, súpis 
vlastníkov dotknutých parciel (na ktorých je uložené kanalizačné potrubie), súhlas 
vlastníkov dotknutých nehnuteľností s vedením trasy kanalizácie cez ich pozemky 

- opis a odôvodnenie odchýlok od stavebného povolenia 
- zosúladenie tlakových skúšok. 

Po uvedenom doplnení podania orgán štátnej vodnej správy listom zn. OU-VT -OSZP -
2019/009836-09 zo dňa 02.12.2019 oznámil zahájenie vodoprávneho (kolaudačného) 
konania spojeného s konaním o zmene stavby jeho účastníkom a dotknutým orgánom (súpis 
odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenie bol popísaný v oznámení 
o zahájení vodoprávneho konania). 

Predmetom kolaudácie je časť stavby - užívanie objektu SO 01 - Obecná 
kanalizácia - zrealizovaná s nasledovnými zmenami oproti odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie + odôvodnenie zrealizovaných zmien : 

- stoka A-1 - podľa PD - dĺžka 100m o skutočnosť - 107m 
Predĺženie trasy o 7m z titulu umiestnenia trasy v teréne; zmena 0 z DN 300 na DN 200 - pre 
danú časť územia postačuje. 

- stoka B - podľa PD dĺžka 856m o skutočnosť - 876m 
Pôvodná trasa vedená tesne popri potoku, čo znamená dlhé domové prípojky. Po vzájomnej 
dohode s dotknutými občanmi sa trasa presunula o cca 20m bližšie k rodinným domom. 

- stoka B-2 - podľa PD - dĺžka 40m o skutočnosť - 17m 
Trasa vedená na koniec pozemku, čo je nežiaduce pripojenie pre napojenie rodinného domu; 
zároveň došlo k zmene 0 potrubia z DN 300 na DN 200 

- stoka C - podľa PD - dĺžka 1466m, už skolaudovaných 777m; návrh na kolaudáciu -
470m; nezrealizovaný úsek 119m 

- stoka C-2 - podľa PD - dĺžka 305m o skutočnosť - 293,5m 
- stoka C-4 - podľa PD - dĺžka 359m o skutočnosť 315m 

Spádové pomery terénu dovoľovali stoku C-4 skrátiť o 44m a stoku D-1 predĺžiť o 43m. Stoka 
C-4 v dĺžke 58,5m sa napája zo šachty 138 do jestvujúcej šachty č. 156 na trase D-1. Medzi 
šachtami č. 138 a č. 137 je kanalizačná stoka prerušená. 

- stoka D - podľa PD - dĺžka 472m o skutočnosť - 365m. V roku 2003 skolaudovaných 
109m. 
- bez zmeny 

- stoka D-2 - podľa PD - dĺžka 83m o skutočnosť - 113 m. 
Predĺženie trasy (+30m) z dôvodu napojenia novopostaveného rodinného domu. 

- stoka D-1 - podľa PD - 211m o skutočnosť - 254m 
Predĺženie trasy (+43m) z dôvodu napojenia novopostavených rodinných domov. 
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Ústne pojednávanie sa konalo v budove Obecného úradu Sedliská dňa 30.12.2019. 
Na predmetnom konaní boli zúčastnení oboznámení s predmetom kolaudačného konania a 
s predloženými dokladmi; navrhovateľ na tomto konaní doložil potvrdenú verejnú vyhlášku 
(všetky podklady boli na pojednávaní k dispozícii). 

Na ústnom pojednávaní bol prerokovaný aj rozsah zmien stavby zrealizovaných 
oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Voči zrealizovaným zmenám, ktorých 
realizácia bola vykonaná v priebehu výstavby, v kolaudačnom konaní neboli vznesené 
žiadne námietky. 

Požiadavka zástupcu vlastníka ČOV a časti kanalizačnej siete o spracovaní dodatku 
k zmluve o výkone správy a prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Sedliská bola 
akceptovaná a je zahrnutá do podmienok tohto rozhodnutia. 

V rámci ústneho pojednávania bolo vykonané aj miestne zisťovanie. 

Vo vodoprávnom konaní - kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby -
neboli vznesené žiadne námietky voči vydaniu povolenia na užívanie predmetnej časti 
vodnej stavby. 

Podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") 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". Účastníci konania boli v oznámení o zahájení vodoprávneho konania poučení, že 
svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. Pri vodoprávnom (kolaudačnom) konaní sa vychádzalo 
z podkladov doručených k návrhu a podkladov doplnených do dňa ústneho pojednávania; 
preto tunajší úrad nebol povinný aplikovať ustanovenie § 33 ods. 2 „správneho poriadku". 

Po vykonanom vodoprávnom konaní a po podrobnom preskúmaní všetkých 
predložených podkladov, orgán štátnej vodnej správy dospel k záveru, že skutočné 
realizovanie predmetnej stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, 
predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti 
práce a technických zariadení; teda nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto 
rozhodnutia. 

Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor 
starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Žiadateľom je obec, z tohto dôvodu je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 
145/1995 Z.z. „o správnych poplatkoch", v znení nesk. predpisov oslobodená od správneho 
poplatku. 

P O U C E N I E 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom 
konaní", v znení nesk. predpisov, možno odvolať do 15-dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 
na Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto 
rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom. 

Ing. Anton Olah 
vedúci odboru 
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Doručí sa : 
1. Obec Sedliská 
2. VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 
3. SVP, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
4. Ostatní účastníci konania (líniová stavba) - verejná vyhláška 

Na vedomie : 
5. VVS, a.s., závod Vranov, Mlynská 1348, 093 19 Vranov n.T. 
6. RÚ VZ Vranov n.T., Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou 
7. Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská, Hencovce 093 02 


