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OKRESNY URAD SPISSKA NOVA VES
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikovo námestie č. 5,052 Ol Spišská Nová Ves

Naše číslo: OU-SN-OSZP - 2018/005164-2-EJA Spišská Nová Ves 29.3.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný
správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona Č. 180/2013 Z.z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods. l zákona NR
SR Č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
vodnej správy v zmysle znenia § 61 zákona 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 v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon), zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov po preskúmaní žiadosti

p r e dÍž u j e

stavebníkovi: Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad

podľa § 67 ods. 2 v spojení s § 69 ods. 1 stavebného zákona platnosť stavebného povolenia OU-
SN-OSZP-2016/001383-10 zo dňa 30.6.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.8.2016

do 30.6.2020.

stavby "AGLOMERÁCIA KROMPACHY - DOBUDOVANIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE
A VODOVODU"

"SO 01 KOLINOVCE - VODOVOD, PRÍVOD VODY DO OBCE KOLINOVCE"

realizovanej na pozemkoch KN- C 3076 (KNE 70682/44), KNC 1159, 1162, 3347, KNE 90714,
92450/2, KNE 70682/45 v k.ú. Krompachy
a KN- C 378, 381 (KNE 65511), KNC 375, KNC 374 (KNE 9035411), KNE 90382/21, KNC 464/1,
129,344,342/1,469 v k.ú. Kolinovce

Pre ďalšiu realizáciu stavby ostatné podmienky stavebného povolenia OU-SN-OSZP-
2016/001383-10 zo dňa 30.6.2016 ostávajú v platnosti bez zmien.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia, nebude stavba začatá.



Odôvodnenie

Firma Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad, požiadala tunajší
úrad dňa 27.3.2018 o predlženie platnosti stavebného povolenia "Aglomerácia Krompachy
dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu", "SO 01 Kolinovce - vodovod, prívod vody do obce
Kolinovce" realizovanej na pozemkoch KN- C 3076 (KNE 70682/44), KNC 1159, 1162, 3347,
KNE 90714, 92450/2, KNE 70682/45 v k.ú. Krompachy a KN- C 378, 381 (KNE 655/1), KNC
375, KNC 374 (KNE 90354/1), KNE 90382/21, KNC 464/1, 129,344,342/1,469 v k.ú. Kolinovce

Stavba bola povolená Okresným úradom Spišská Nová Ves , odborom starostlivosti
o životné prostredie rozhodnutím OU-SN-OSZP-2016/001383-10 zo dňa 30.6.2016 , ktoré
nadobudlo právoplatnosť 10.8.2016.

Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil tým, že sa im počas doby platnosti stavebného povolenia
nepodarilo zabezpečiť prostriedky pre realizáciu stavby.

Po preskúmaní dokladovej časti žiadosti, orgán štátnej vodnej správy zistil, že predlženie
platnosti predmetného stavebného povolenia nie je v rozpore so záujmami vodného hospodárstva,
neohrozuje práva ani právom chránené záujmy iných osôb, preto špeciálny stavebný úrad rozhodol
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V súlade s ust. zákona NR SR č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov bol tunajším úradom vystavený platobný predpis MOO-270318-0690 dňa 27.3.2018 na
sumu 100 eur.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia
na Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. 5.
Rozhodnutie je možne preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov

Doručí sa:
1. PVS a.s., Hraničná 662/17,058 89 Poprad
2. Obec Kolinovce
3. Mesto Krompachy
4. KSK Nám. Maratónu mieru 1,04266 Košice
5. Ing. Štefan Šípoš, Fibichova 1, 040 03 Košice - projektant
6. ŽSR Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
7. SPF, GP, Búdková 36,817 15 Bratislava
8. Vlastníci pozemkov prostredníctvom verejnej vyhlášky

(It.
Ing. Miloslav Polomský
vedúci odboru
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