
OKRESNÝ ÚRAD SABINOV  
odbor starostlivosti o životné prostredie  

Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov 

 

Vaša značka              Naša značka     Vybavuje   V Sabinove 

             OU-SB OSZP-2020/000050-06/Če/ŠVS Ing. Čekan  23.1.2020 

 

 

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A  
Vec 

Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie              

sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní.  

 

Katarína Mihoková, ul. Na Dujave 298/26, 082 56 Pečovská Nová Ves, požiadala 

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom doručeným dňa 

20.11.2019 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod Pečovská Nová 

Ves, č. p. 511/1, 513/5, v rozsahu.“ 

Vodovodné potrubie HDPE DN/ID80 dĺžky 70,0 m bude napojené na jestvujúci 

vodovod PVC D110. Na potrubí bude osadený 1 ks podzemný hydrant. 

Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch k.ú. Pečovská Nová Ves C KN 511/1 

a 513/5 vo vlastníctve žiadateľa, E KN 785/1 vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves. 

K žiadosti boli doložené tieto doklady: Projektová dokumentácia stavby, ktorú 

vypracoval Ing. Vladimír Zvada, autorizovaný stavebný inžinier. Rozhodnutie o umiestnení 

stavby č. 335/2019-118/Mp-03 zo dňa 18.9.2019. Stanovisko územného orgánu - obce 

Pečovská Nová Ves č. 335/2019-118/Mp-04 zo dňa 5.11.2019. Vyjadrenie Slovenskej správy 

ciest, IVaSC SSC/7570-129/2019/6371/27983 zo dňa 30.7.2019. Vyjadrenie SPP, a.s., 

Bratislava č. TD/NS/0352/2019/Va zo dňa 11.9.2019. Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., 

Bratislava č. 6611924823 zo dňa 4.9.2019. Vyjadrenie VSD, a.s., Košice, č. 16452/2019              

a č. 16455/2019 zo dňa 3.10.2019. Vyjadrenie VVS, a.s., závod Prešov č. 41201/2019/O           

zo dňa 9.5.2019. Stanovisko OR HaZZ v Prešove č. ORHZ-PO2-2019/000777-004 zo dňa 

4.9.2019. Vyjadrenie OÚ Prešov, odbor dopravy a PK č. OU-PO-OCDPK-2019/046567-02 zo 

dňa 19.9.2019. Vyjadrenie VVS, a.s., závod Prešov, č. 70367/2019/O zo dňa 12.8.2019.  

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok E KN 785/1 uzavretá 

medzi obcou Pečovská Nová V a Katarínou Mihokovou, Na Dujave 298/26, Pečovská Nová 

Ves. List vlastníctva č. 347, 1793. Kópia katastrálnej mapy. Správny poplatok v hodnote        

100 €. 
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Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej 

správy ako vecne a miestne príslušný 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 SR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 61 a § 120 zákona                    

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon), v úplnom znení zákona č. 109/1998 Z.z. a zákonov č. 175/1999 Z.z.,                 

v znení neskorších predpisov, oznámil začatie konania v predmetnej veci a súčasne nariadil 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 7.1.2020 oznámením č. OU-SB-

OSZP-2019/001353-00002/Če/ŠVS zo dňa 4.12.2019 a verejnou vyhláškou. 

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 na stavbu „Vodovod Pečovská Nová Ves,         

č. p. 511/1, 513/5, súhlasí. 

Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 

plnú moc. Písomné plnomocenstvo musí byt' vlastnoručne podpísané splnomocniteľom               

a musí byť z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho zastupovala konkrétna osoba. 

 

 

Toto oboznámenie je verejnou vyhláškou, 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. (úplné 

znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byt' vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Pečovská 

Nová Ves a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. 
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Po zvesení tejto vyhlášky žiadame obec Pečovská Nová Ves, aby túto                         

verejnú vyhlášku doručila na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov, prípadne potvrdenie o námietkach a o vyvesení    

verejnej vyhlášky. 

 

 

 

Vyhláška vyvesená dňa:  .....................................  

Dátum/podpis 

 

Vyhláška zvesená dňa:  ......................................  

Dátum /podpis 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Stanislav Girašek 

            vedúci odboru 

 

 

 

 

 

Doručí sa:  

1. Obec Pečovská Nová Ves 

2. Pre spis 
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