
O K R E S N Ý  Ú R A D  S A B I N O V  
odbor starostlivosti o životné prostredie  

Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov 

OU-SB-OSZP-2020/00 96-00002/Če/ŠVS V Sabinove dňa 15.1.2020 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A   

 

Oznámenie 

o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym  

zisťovaním 

EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01  Sabinov, požiadala Okresný úrad Sabinov, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, listom doručeným dňa 2.10.2019 o vydanie povolenia 

na uskutočnenie vodnej stavby vodnej stavby „Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2 x 12 

BJ, bežný štandard“, SO 06 – Kanalizácia dažďová, k. ú. Pečovská Nová Ves. 

 

Vodná stavba bude zriadená na pozemkoch k.ú. Pečovská Nová Ves C KN 1452/2, 

1544/31, 1542/71, 1542/10, 1542/32, 1544/33, 1544/34, 1544/16, 1542/9, vo vlastníctve          

obce Pečovská Nová Ves. 

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 § 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, oznamuje začatie konania v predmetnej veci a súčasne  

n a r i a ď u j e  

 na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym    

zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa  

20.2.2020 /štvrtok/ o 10.00 hod. 

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť na Okresnom úrade Sabinov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, najneskoršie však na ústnom pojednávaní 

dňa 20.2.2020 na OcÚ Pečovská Nová Ves. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne. 

Žiadateľ, Ekosvip s.r.o., Sabinov a dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko 

v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý 

z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na 

základe jeho žiadosti lehotu pred jej uplynutím.  
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Ak dotknutý účastník alebo orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov                     

so stavbou 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 oznámenie je verejnou vyhláškou, podľa § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách a o zmene SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon), musí byt' vyvesené spolu so situáciou osadenia stavby 30 dní na úradnej tabuli obce 

Pečovská Nová Ves a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia   

oznámenia. 

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    

  

 

 

Príloha: Situácia osadenia stavby 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:  

1. Obec Pečovská Nová Ves 

2. Pre spis 
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