
OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BJ-OSZP-2022/004095-006

Bardejov
02. 08. 2022

Rozhodnutie
o zmene stavby pred jej dokončením

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. c), § 61 písm. a) a § 71 zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vodný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 2 ods.3, § 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 špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie §
61 písm. c) a § 26 ods. 3 citovaného vodného zákona, prerokoval žiadosť Obce Hrabské, so sídlom
Hrabské 103, 086 06 Malcov zo dňa 16.03.2022 na začatie konania o povolení zmeny stavby pred jej
dokončením a to vodných stavieb „SO 03 Odberné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS
a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby „Hrabské vodovod,
rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ povolených na pozemkoch registra C KN par.č.633 (E KN 1588/2),
C KN 593/1, C KN 655/1 (E KN 1554/5), C KN 586/1 (E KN 1554/5), C KN 583/1 (E KN 1591, 1554/5,
1588/2) v katastrálnom území Hrabské, rozhodnutím Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o
životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 a v súlade s ustanovením § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie
§ 73 ods.1 citovaného vodného zákona rozhodol takto:

Výrok
Podľa ustanovenia § 26 ods.1 zákona č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) v nadväznosti na ustanovenie § 68
zákona č.50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon“) v znení
neskorších predpisov

povoľuje

stavebníkovi Obci Hrabské, so sídlom Hrabské 103, 086 06 Malcov, IČO:00322059

zmenu stavby pred jej dokončením

a to vodných stavieb „SO 03 Odberné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04
Rozvodné vodovodné potrubie“, ktoré sú súčasťou hlavnej vodnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie
vodovodu v rómskej osade“ a zmenu lehoty dokončenia celej vodnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie
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vodovodu v rómskej osade“ povolenej rozhodnutím Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o
životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018.
Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje mimo zastavaného územia obce na pozemkoch podľa
registra C KN par.č.633 (E KN 1588/2), C KN 593/1, C KN 655/1 (E KN 1554/5), C KN 586/1 (E KN
1554/5), C KN 583/1 (E KN 1591, 1554/5, 1588/2) v katastrálnom území Hrabské.

A. Popis zmeny vodných stavieb pred ich dokončením:

Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v tom, že vo výrokovej časti označenej „I.“ vodoprávneho -
stavebného povolenia na uskutočnenie hlavnej vodnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu
v rómskej osade“ v odseku v odseku označenom „ B. Podľa ustanovenia § 26 ods. 2 vodného zákona
v nadväznosti na ustanovenie § 68 ods. 2 stavebného zákona orgán štátnej vodnej správy určuje tieto
záväzné podmienky na uskutočnenie stavby“ sa menia stavebné objekty „SO 03 Odberné zariadenie
elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“ v rozsahu
popísaného technického riešenia a v zmene termínu dokončenia celej vodnej stavby „Hrabské vodovod,
rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ a to vo výrokovej časti označenej „I.“ v odseku označenom
„C – záväzné podmienky na uskutočnenie stavby“, v podmienke č. 12 rozhodnutia Okresného úradu
Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018,
v nasledovnom rozsahu:

STAVEBNÝ OBJEKT SO 04 ROZVODNÉ VODOVODNÉ POTRUBIE:

Projekt zmeny stavby pred dokončením rieši zmenu trasy potrubia „1“ a zmenu trasy potrubia „1-1“.
Potrubie rozvodnej vodovodnej siete bude z HDPE DN/ID80.
Vodovodné potrubie vetvy „1“ bude oproti pôvodnému projektu skrátené z pôvodnej dĺžky 214,0 m na
142,0 m s tým, že potrubie vetvy „1-1 bude napojené na vetvu „1“ v staničení 0,0385 (zmena oproti
pôvodnej PD - bod napojenia v staničení 0,0,0672) a dĺžka trasy potrubia „1-1“ sa zmení z pôvodných
43,0 m na 61,0 m.

STAVEBNÝ OBJEKT „SO 03 ODBERNÉ ZARIADENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE- EL. NN PRÍPOJKA
K ČS A ÚV

Zároveň dôjde k zmene trasovania NN prípojky od odberného miesta k samotnej studni, kde sa pôvodná
dĺžka 72,4 m predĺži na 77,0 m a prípojka NN pre výdajné miesto VN1 sa z pôvodnej dĺžky 143,0 m predĺži
na 147,0 m .

ZMENA LEHOTY NA DOKONČENIE CELEJ HLAVNEJ VODNEJ STAVBY „HRABSKÉ VODOVOD,
ROZŠÍRENIE VODOVODU V RÓMSKEJ OSADE “

Určuje sa nová lehota na dokončenie celej vodnej stavby vo výrokovej časti označenej „I.“ v odseku
označenom „C – záväzné podmienky na uskutočnenie stavby“, v podmienke označenej č. 12 rozhodnutia
Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004
zo dňa 29.05.2018 v nasledovnom rozsahu: Lehota na dokončenie celej vodnej stavby sa určuje
31.12.2022.

B. Záväzné podmienky povolenia na uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa ustanovenia
§ 26 ods. 2 vodného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 68 ods. 2 stavebného zákona :

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v konaní o
zmene stavby pred jej dokončením, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť
urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Zmena stavby pred jej dokončením nesmie byť začatá, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť
podľa ustanovenia § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
3. Odpady vzniknuté zo stavebnej činnosti likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení
(zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov).
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4. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácií stavby.
5. Zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky podľa § 48
stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorá upravuje podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-
BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 ostávajú nezmenené.

C. Rozsah a podmienky uskutočnenia stavby na cudzom pozemku

1. Zmena líniových podzemných vodných stavieb „SO 03 Odberné zariadenie elektrickej energie- el. NN
prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“, ktoré sú súčasťou hlavnej vodnej stavby
„Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ sa budú uskutočňovať na pozemkoch podľa
registra CKN parc. č C KN par.č.633 (E KN 1588/2), C KN 593/1, C KN 655/1 (E KN 1554/5), C KN 586/1
(E KN 1554/5), C KN 583/1 (E KN 1591, 1554/5, 1588/2) v katastrálnom území Hrabské (§ 26 ods. 8
vodného zákona)..
2. O začatí výkonu oprávnenia na cudzom pozemku je stavebník povinný upovedomiť užívateľa
(vlastníka) nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred.
3. Špeciálny stavebný úrad ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým pozemkom
alebo stavbám, aby v prospech stavebníka trpeli vykonanie prác na svojich pozemkoch. Stavebník, v
prospech ktorého uložil špeciálny stavebný úrad toto opatrenie, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil
užívanie stavbou dotknutých pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody,
ktorým možno zabrániť. Stavebník po skončení prác je povinný uviesť dotknutý pozemok alebo stavbu do
pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa
všeobecných predpisov o náhrade škody.
4. Za obmedzenie vlastníckeho práva na cudzom pozemku mimo zastavaného územia obce podľa § 26
ods. 8 vodného zákona patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (Štvrtá časť stavebného
zákona). V sporoch o náhradu rozhoduje súd (§ 26 ods. 9 vodného zákona).
5. Vytýč zmenu trasy vodovodu pred začatím zmeny vodných stavieb pred ich dokončením.

D. Všeobecné ustanovenia:

Špeciálny stavebný úrad k povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu zmeny stavby pred jej
dokončením – vodných stavieb „SO 03 Odberné zariadenie elektrickej energie - el. NN prípojka k ČS a ÚV
a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie
vodovodu v rómskej osade“, ktorú vypracoval Ing. Marián Pekarovič, 01/2022.

E. Toto povolenie o zmene stavby pred jej dokončením súčasne nadväzuje na:

- územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“
vydané Obcou Sveržov, pod č. 60/2018/65/Ha11-02 zo dňa 23.03.2018 a záväzným stanovisko obce
Sveržov pod.č. 60/2018/65/Ha11-03 zo dňa 19.04.2018,
- vodoprávne stavebné povolenie Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 a povolenie na osobitné užívanie vôd,
- záväzne stanovisko Obce Sveržov pod č. 60/2018/65/Ha11-04 zo dňa 18.02.2022 k zmene stavby pred
dokončením.

Odôvodnenie
Stavebník Obec Hrabské, so sídlom Hrabské 103, 086 06 Malcov, IČO:00322059 podal dňa 16.03.2022
žiadosť na začatie konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a to vodných stavieb - stavebné
objekty „SO 03 Odberné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné
vodovodné potrubie“, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej
osade“ povolenej na pozemkoch registra C KN par.č.633 (E KN 1588/2), C KN 593/1, C KN 655/1 (E
KN 1554/5), C KN 586/1 (E KN 1554/5), C KN 583/1 (E KN 1591, 1554/5, 1588/2) v katastrálnom území
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Hrabské, rozhodnutím Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-
OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 .
Dôvodom žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením je zmena trasy zapríčinená kolíziou pôvodne
navrhovaného vodovodného potrubia s jestvujúcimi objektmi stojacími v mieste realizácie pôvodnej trasy
vodovodného potrubia. Zmenou stavby nedôjde ku vstupu na cudzie parcely, stavba bude uskutočnená
iba na parcelách, ktoré sú súčasťou pôvodného projektu.
Na rozhodovanie týkajúce sa vodných stavieb sa vzťahujú všeobecné predpisy o stavebnom konaní, ak
tento zákon neustanovuje inak (§ 73 ods. 1 vodného zákona).
Z formulácie ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona vyplýva, že povolenie orgánu štátnej vodnej správy
sa vyžaduje na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu, zmenu v užívaní, zrušenie alebo odstránenie
vodnej stavby. Povolenie na vodnú stavbu možno vydať len, ak je vydané povolenie na osobitné užívanie
vôd, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje, alebo sa povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr
so stavebným povolením [§ 61 písm. a) a c), § 26 ods. 3 vodného zákona].
Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred
jej dokončením ( § 68 ods.1 stavebného zákona). V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom
chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených
dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, ktorým buď zmenu stavby
povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné
podmienky, alebo žiadosť zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o
stavebnom konaní. ( § 68 ods.2 stavebného zákona).
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti a životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán
vodnej správy, oznámil verejnou vyhláškou začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením a pozval
všetkých známym účastníkom konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 10.06.2022, svojím oznámením OU-BJ-OSZP-2022/04095-002 zo dňa 2.5.2022.
Uvedené oznámenie bolo doručené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, čo je preukázané
dokladom o doručení a dokladom o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.
V citovanom oznámení o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením upozornil účastníkov
konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní,
inak sa ne neprihliadne.
V uskutočnenom ústnom pojednávaní dňa 10.06.2022, v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv,
právom chránených záujmov alebo povinnosti účastníkov konania, ako aj záujmov chránených dotknutými
organmi, prerokoval špeciálny stavebný úrad žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
a to vodných stavieb „SO 03 Odberné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a
SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“ ktoré sú súčasťou hlavnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie
vodovodu v rómskej osade“ povolenej rozhodnutím Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti
o životné prostredie ako vecne a miestne príslušného orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BJ-
OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 so všetkými známi účastníkmi konania a s dotknutými
orgánmi.
Účastníkom konania a dotknutým orgánom boli k nahliadnutiu predložené nasledovné podklady:
a) žiadosť o vydanie zmeny stavby pred jej dokončením, podane Obcou Hrabské, so sídlom Hrabské
103, 086 06 Malcov zo dňa 16.03.2022,
b) projektová dokumentácia „Hrabské vodovodu, Rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ SO 03 Odberné
zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“, Zmena
stavby pred dokončením 01/2022, hlavný projektant Ing. Marián Pekarovič,
c) rozhodnutie Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-
OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 o povolení vodnej stavby a povolení na osobitné užívanie
vôd,
d) Záväzne stanovisko Obce Sveržov pod č. 60/2018/65/Ha11-04 zo dňa 18.02.2022 k zmene stavby
pred dokončením,
e) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Hrabské vodovodu, Rozšírenie vodovodu v rómskej osade“
vydané Obcou Sveržov, pod č. 60/2018/65/Ha11-02 zo dňa 23.03.2018.
Na základe vyvolaných zmien bolo nutné riešiť aj zmenu stavby pred jej dokončením vo výrokovej časti
predmetného vodoprávneho – stavebného povolenia označeného „I.“ v odseku označenom „C – záväzné
podmienky na uskutočnenie stavby“, kde v odstavci č. 12. „Lehota na dokončenie vodnej stavby sa určuje
do 05/2022“.
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti, predĺženie lehoty na dokončenie celej vodnej stavby v porovnaní
s rozhodnutím Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-
OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018, s jeho výrokovou časťou označenou „I.“ odsekom
označeným „C – záväzné podmienky na uskutočnenie stavby“, podmienkou označenom č. 12, kde bola
určená lehota na dokončenie celej vodnej stavby 05/2022, bolo navrhnuté do 31.12.2022.
K stavbou dotknutým stavebným pozemkom podľa registra CKN parc. č.. 593/1 CKN č. 583/1 ( E KN
1591) v katastrálnom území Hrabské má stavebník vlastnícke právo (dôkaz výpis z LV č. 451 LV č.1047).
K stavebnému pozemku podľa registra CKN parc. č. 633 (E KN 1588/2) CKN 583/1 (E KN 1588/2) v
katastrálnom území Hrabské má vlastnícke právo Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hrabské, so sídlom
Hrabské č. 97 (dôkaz výpis z LV č. 1161) a k stavebnému pozemku podľa registra CKN parc. č.. 655/1,
586/1, 583/1 (E KN 1554/5) v katastrálnom území Hrabské, má právny vzťah Urbárska spoločnosť –
pozemkové spoločenstvo Hrabské (LV 1181).
V tomto prípade ide o vodnú stavbu podľa ustanovenia § 52 ods.1 písm. d) vodného zákona „studne,
stavby vodovodných potrubí, vodovodov a ďalšie vodárenské objekty samostatne slúžiace na účely
zásobovania vodou“.
Z ustanovenia § 26 ods. 8 vodného zákona vyplýva, že pri povoľovaní výstavby vodovodného potrubia
verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán
štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať
na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím
právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. K vodnej stavbe povolenej podľa predchádzajúcej vety sa vymedzuje
pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej
kanalizácie podľa osobitného predpisu na základe umiestnenia vodnej stavby podľa podmienok
územného rozhodnutia. Vodná stavba a pásmo ochrany vodnej stavby podľa tohto odseku a povinnosti
s nimi súvisiace sú vecné bremená spojené s vlastníctvom pozemku.
Územným rozhodnutím o umiestnení predmetnej vodnej stavby „Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu
v rómskej osade“ nebolo vymedzené pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu podľa
osobitného predpisu na základe umiestnenia vodnej stavby podľa podmienok územného rozhodnutia,
preto sa vylúčila časť rozhodnutia o vymedzení ochranného pásma (§ 28 ods. 8 vodného zákona).
Zároveň v tom prípade ide aj o podzemnú stavbu (§ 58 ods. 4 stavebného zákona), ktorá sa uskutoční
sčasti na pozemkoch iných právnických osôb, resp. fyzických osôb, ktorá však funkčne ani svojou
konštrukciou nesúvisí so stavbami na týchto pozemkoch ani s prevádzkou na nich a ktorá ani inak nemôže
ovplyvniť využitie týchto pozemkoch na účel, ktorému sú určené.
Z ustanovenia § 58 ods.4 stavebného zákona vyplýva, že stavebník podzemných stavieb podliehajúcich
tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o
stavby ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbami na týchto pozemkoch ani s prevádzkou
na nich a ktorá ani inak nemôže ovplyvniť využitie týchto pozemkoch na účel, ktorému sú určené.
V priebehu konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením ani v uskutočnenom ústnom
pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania,
preto sa vylúčila časť rozhodnutia o námietkach účastníkov konania.
Špeciálny stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o povolení zmeny stavby do úvahy príslušné ustanovenia
stavebného zákona, najmä ustanovenia § 62, § 66 a 68 a nasl., vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
ako aj všetky ďalšie súvisiace právne predpisy a technické normy.
V ústnom pojednávaní zástupca OR HaZZ v Bardejov prehlásil, že nemá námietky a súhlasí s vydaním
rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením a svoj súhlas potvrdí doručením písomného stanoviska
do 5 dní. Následne bolo dňa 14.6.2022 doručené súhlasné stanovisko OR HaZZ v Bardejov.
Z výsledku ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vyplynulo, že na zmenu stavby pred
jej dokončením a to vodných stavieb „SO 03 Odberné zariadenie elektrickej energie- el. NN prípojka k ČS a
ÚV a SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie“, ktoré sú súčasťou hlavnej vodnej stavby „Hrabské vodovod,
rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ a na zmenu lehoty dokončenia celej vodnej stavby „Hrabské
vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade“ povolenej rozhodnutím Okresného úradu Bardejov,
odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BJ-OSZP-2018/006498-004 zo dňa 29.05.2018 je možné
vydať povolenie pre stavebníka Obec Hrabské, so sídlom Hrabské 103, 086 06 Malcov, IČO:00322059.
Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je
súčasné stavebným povolením (§ 26 ods. 4 vodného zákona v nadväznosti na § 66 a § 120 stavebného
zákona).
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ustanovení § 53 a § 54 ods. 1 a ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možne podať odvolanie v lehote 15 dni odo dňa oznámenia
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Bardejov, ktorý toto rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa :
Gréckokatolícka cirkev Hrabské, Hrabské 97, 086 06 Malcov

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenie § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu a Obce Hrabské, spôsobom v mieste obvyklým a zároveň zverejnené aj na webovom
sídle správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa (pečiatka a podpis ) :

Zvesené dňa (pečiatka a podpis) :

Ing. Ľubomír Derco
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10327

Doručuje sa
Obec Hrabské, Hrabské 103, 086 06  Hrabské, Slovenská republika
Ing. Marián Pekarovič, Bendíkova 13933/10, 080 01  Prešov, Slovenská republika
Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Hrabské, Hrabské 104, 086 06  Hrabské, Slovenská
republika
OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Dlhý rad 16,
085 01  Bardejov, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Richvald, Richvald 179, 085 01 Richvald
VVS a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov 1
RÚVZ so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov 1
VSD a.s., Mlynská 31, Košice,
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
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Slovak Telekom, a.s. Košice, Poštová 18, 042 10 Košice 1
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A,
040 01 Košice 1


