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Číslo spisu
OU-PO-OSZP3-2020/025757-005

Vybavuje

Prešov
16. 06. 2020

ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Výrok rozhodnutia

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 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 vodného
zákona a podľa ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti predloženej obcou Vyšná Šebastová a
doložených dokladov

m e n í

podľa ust. § 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, § 68 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) rozhodnutie Okresného úradu v Prešove,
odboru životného prostredia č. 2577/98/436/VO-Ci zo dňa 2. 9. 1998, ktorým bola povolená vodná stavba
„Vodovod Vyšná Šebastová II. etapa“ pre obec Vyšná Šebastová tak, že dátum ukončenia stavby je
12/2025.

Ostatné časti rozhodnutia ostávajú nezmenené.

Námietky proti vydaniu vodoprávneho povolenia neboli podané.

Odôvodnenie

Obec Vyšná Šebastová požiadala listom doručeným dňa 16. 04. 2020 o zmenu termínu ukončenia stavby
„Vodovod Vyšná Šebastová II. etapa.“ Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu v Prešove,
odborom životného prostredia č. 2577/98/436/VO-Ci zo dňa 2. 9. 1998 pre obec Vyšná Šebastová. Stavba
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bola menená rozhodnutím Okresného úradu Prešov, odborom starostlivosti o životného prostredia č. OU-
PO-OSZP3-2014/00037-01/UM zo dňa 08. 01. 2014. O zmenu termínu ukončenia stavby žiada stavebník
z finančných dôvodov.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia listom č. OU-PO-OSZP3-2020/025757-02/UM zo dňa 30. 04. 2020 oznámil
začatie vodoprávneho konania. Neznámym účastníkom konania bolo začatie konania oznámené verejnou
vyhláškou.
Pretože orgán štátnej vodnej správy zistil, že zmenou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani
neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov v súlade s ust. § 73 zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách a §§ 68 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov, rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti.

Poučenie

Proti rozhodnutiu možno podať podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolanie
do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov, ktorá musí byť so situáciou povoľovanej stavby zverejnená vyvesením po
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

PaedDr. Miroslav Benko MBA
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Vyšná Šebastová
Vyšná Šebastová 157
080 06 Vyšná Šebastová
Slovenská republika


