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Číslo spisu
OU-RV-OSZP-2022/006570-008

Rožňava
16. 08. 2022

Rozhodnutie
V e r e j n á v y h l á š k a

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042
48 Košice - predĺženie platnosti stavebného vodoprávneho povolenia.

Popis konania / Účastníci konania
Stavebník, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice podal dňa 24.06.2022
na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného vodoprávneho povolenia, vydaného Okresným úradom
Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RV-OSZP-2020/004367-005 zo dňa 09.07.2020, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 07.08.2020, na uskutočnenie vodných stavieb, ktoré budú realizované v rámci stavby
„Rudná - rozšírenie vodovodu, III. etapa“.

Výrok
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej
správy v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 5 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 a § 61 zákona NR SR č. 364/2004
Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon), v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti stavebníka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice zo dňa 22.06.2022, konajúc v
súlade s § 67 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov

p r e d l ž u j e

platnosť stavebného povolenia č. OU-RV-OSZP-2020/004367-005 zo dňa 09.07.2020, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 07.08.2020, na uskutočnenie vodných stavieb, ktoré budú realizované v rámci stavby „Rudná -
rozšírenie vodovodu, III. etapa“ stavebník Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48
Košice v rozsahu nasledovných stavebných objektov /SO/:

SO 01 Vodovodné potrubie
SO 02 Vodovodné prípojky

do 07.08.2024.

Podmienky rozhodnutia:
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1./ Dodržať všetky podmienky na uskutočnenie stavby stanovené v rozhodnutí Okresného úradu Rožňava,
odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-RV-OSZP-2020/004367-005 zo dňa 09.07.2020, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 07.08.2020.

2./ Stavebné povolenie na uskutočnenie vodných stavieb v rámci stavby „Rudná - rozšírenie vodovodu,
III. etapa“ vydané Okresným úradom Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RV-
OSZP-2020/004367-005 zo dňa 09.07.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.08.2020 a toto rozhodnutie o
predĺžení jeho platnosti nestratí platnosť, ak sa so stavbou začne do 07.08.2024.

Odôvodnenie
Stavebník, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice podal dňa 24.06.2022
na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného vodoprávneho povolenia, vydaného Okresným úradom
Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RV-OSZP-2020/004367-005 zo dňa 09.07.2020, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 07.08.2020, na uskutočnenie vodných stavieb, ktoré budú realizované v rámci stavby
„Rudná - rozšírenie vodovodu, III. etapa“ v rozsahu:

SO 01 Vodovodné potrubie
SO 02 Vodovodné prípojky

Stavebník nezahájil stavbu z dôvodu nepriaznivej situácie spôsobenej pandémiou Covid 19 a nedostatku finančných
prostriedkov na realizáciu stavby.

Nakoľko stavebník plánuje realizovať predmetnú stavbu, požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženej žiadosti oznámil listom
zo dňa 30.06.2022 pod číslom OU-RV-OSZP-2022/006570-002 začatie konania o predĺžení platnosti stavebného
povolenia a upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň upozornil účastníkov konania a
dotknuté orgány, že svoje pripomienky a námietky k predmetu konania môžu uplatniť do 7 pracovných dní
odo dňa doručenia oznámenia. V stanovenej lehote nebolo tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu doručené
žiadne stanovisko, ktoré by bránilo vydaniu povolenia na predĺženie platnosti stavebného vodoprávneho povolenia.
Oznámenie o začatí konania malo povahu verejnej vyhlášky a bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Rudná a
Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie po dobu 15 dní.

V lehote stanovenej v oznámení orgánu štátnej vodnej správy boli tunajšiemu úradu doručené stanoviská Okresného
úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-RV-
OSZP-2022/006804-002 zo dňa 15.07.2022, štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-RV-OSZP-2022/006744
zo dňa 08.07.2022 a Okresného úradu Rožňava, pozemkový a lesný odbor č. OU-RV-PLO-2022/006703-002 zo dňa
07.07.2022, ktoré boli bez pripomienok.

Špeciálny stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože podklady, za ktorých bolo stavebné
povolenie vydané ostali nezmenené, najmä ostali v platnosti stanoviská dotknutých orgánov, žiadosti o predĺženie
stavebného vodoprávneho povolenia špeciálny stavebný úrad vyhovel a predĺžil platnosť stavebného povolenia.

Pri podaní žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok podľa položiek
60a písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov k zákonu NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov v hodnote 100,00 EUR.

Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní od jeho doručenia na Okresnom úrade Rožňava, odbor
starostlivosti o životné prostredie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.
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Vyvesené dňa:.......................... Zvesené dňa:...................................

Pečiatka, podpis

Ing. Miloš Pukanský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10244

Doručuje sa
Obec Rudná, Rudná 69, 048 01  Rožňava, Slovenská republika
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Ernesta Rótha 30, 048 01  Rožňava,
Slovenská republika


