
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KS-OSZP-2021/009648-009

Košice
27. 09. 2021

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), postupujúc na základe
ustanovení:
– § 26 ods. 1 vodného zákona,
– § 66, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
– § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona,
– § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

Miroslavovi Žabeckému, Zlatá Idka 291, 044 61 Zlatá Idka uskutočnenie vodnej stavby „Drevodomy na
Koscelcu, časť: Predĺženie vodovodu, vodovodné prípojky“.

Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby v nasledovnom rozsahu:

Predĺženie vodovodu z rúr HDPE DN 80 s celkovou dĺžkou 60,00 m bude umiestnené v okrajovej časti
navrhovanej komunikácie. Predĺženie verejného vodovodu sa napojí na jestvujúci vodovod z HDPE rúr
DN 100. V km 0,00 sa zrealizuje napojenie na jestvujúci vodovod hrdlovým T-kusom s E2 posúvačom a
zákopovou súpravou. V bode V1 (km 0,0556) trasa odbočí k vodomernej šachte VŠ1, v km 0,0573 trasa
odbočí k vodomernej šachte VŠ2 a v km 0,060 bude vodovod ukončený podzemným hydrantom H. Na
vodovodné potrubie bude prichytený vyhľadávací vodič CY 4mm2 a uložená výstražná fólia. Vodovodné
prípojky z rúr HDPE DN 25 budú privedené na jednotlivé stavebné pozemky (prípojka DR1 – dĺžka 84,20
m; DR2 – dĺžka 63,90 m; DR3 – dĺžka 52,9 m; DR4 – dĺžka 37,30 m; DR5 – dĺžka 22,20 m; DR6 – dĺžka
25,60 m; DR7 – dĺžka 41,20 m; DR8 – dĺžka 56,00 m). Do vodomerných šácht sa osadia vodomerné
zostavy (do VŠ1 pre 3 RD, do VŠ2 pre 5 RD). Predpokladaná potreba vody pre 1 RD predstavuje 472,5
l/deň (135 l/os/deň x 3,5 osoby).

A. Podmienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:
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1. Stavebníkom bude Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 291, 044 61 Zlatá Idka.

2. Stavba bude ukončená v termíne do: 31. 12. 2021.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby, stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty
požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predĺženie.

B. Povinnosti stavebníka:

1. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky podzemné vedenia, skutočnosť zakresliť do vykonávacej
technickej dokumentácie a v teréne vyznačiť a zabezpečiť ich proti poškodeniu.

2. Stavebník je povinný oznámiť názov a adresu zhotoviteľa stavby, jeho oprávnenie na stavebnú činnosť
ako aj meno a adresu stavbyvedúceho a jeho osvedčenie o odbornej spôsobilosti tunajšiemu úradu do
15 dní odo dňa ukončenia výberového konania.

3. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu termín začatia stavby.

4. Stavebník je povinný v zmysle ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona dodržať podmienky pre
stavenisko.

5. Počas výstavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné predpisy.

6. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadreniach VVS, a. s., závod Košice č.
65539/2021/Ing.Voj. zo dňa 02. 07. 2021 a č. 5213/2021/Ing.Pot zo dňa 25. 01. 2021, a to najmä:
- Napojenie vodovodných prípojok realizovať v zmysle pozdĺžneho profilu, t. j. vo vzdialenosti min. 5,00
m od koncového hydrantu.
- Podzemný hydrant označiť v teréne v zmysle vyhlášky č. 699/2014 Z. z.
- Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi podzemnými vedeniami dodržiavať STN 73
6005 – priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Zabezpečiť účasť pracovníkov VVS, a. s., závod Košice pri tlakových skúškach vodovodu vrátane
kontroly zariadení vodovodu pred zásypom a na preberacom konaní stavby.
- Realizáciu napojenia na verejný vodovod, preplach a dezinfekciu potrubia môže vykonať výlučne VVS,
a. s., Košice na základe objednávky, ktorej prílohou bude odsúhlasená PD.
- K preberaciemu konaniu doložiť kompletnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vrátane
porealizačného zamerania vo vytlačenej aj digitálnej forme (formát Dgn Microstation). V porealizačnom
zameraní zdokumentovať aj hĺbku uloženia vodovodu (súradnice z-terénu, z-potrubia).
- Odber vody cez jednotlivé odberné miesta bude možný iba na základe platnej kúpnej zmluvy o odbere
pitnej vody uzavretej s VVS, a. s., Košice (po uvedení vodovodu do užívania a odovzdaní výkonu správy
VVS, a. s., Košice).
- V prípade osadenia verejného vodovodu súkromnom pozemku zriadiť vecné bremeno k nehnuteľnosti
v prospech VVS, a. s., Košice.

7. Stavebník je povinný splniť podmienky uvedené vo vyjadrení VSD, a. s., Košice č. 17726/2020/KE zo
dňa 21. 10. 2020.

8. Rozšírenie verejného vodovodu bude vedené v navrhovanej účelovej komunikácii na parcelách č. 633
a č. 3772 v k. ú. Zlatá Idka vedených ako druh pozemku orná pôda, preto je stavebník povinný splniť
podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Košice – okolie, Pozemkového a lesného odboru,
Pozemkového oddelenia č. OU-KS-PLO1-2021/002685 zo dňa 28. 01. 2021:
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, hlavne ochranu pred jej zaburinením až
do doby realizácie stavby.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne využitie
na nezastavanej časti pozemku, resp. jej uložením a rozprestretím na inú poľnohospodársku pôdu.
- Po realizácii výstavby za účelom usporiadania pozemku v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona
NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona NR SR
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č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadať katastrálny odbor Okresného úradu
Košice – okolie o zmenu druhu pozemku na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu po predložení
geometrického plánu (t. j. porealizačného zamerania), kolaudačného rozhodnutia a vyššie citovaného
stanoviska.

9. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať
v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu,
pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového
fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

10. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na
mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné
odpady odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na
miesto určené obcou.

11. Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad
umiestnený na stavenisku stavebníka.

12. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.

13. Pri realizácii terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
s použitím stavebného odpadu – výkopovej zeminy, je stavebník povinný požiadať OÚ Košice – okolie,
OSŽP o vydanie vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o odpadoch. Výkon terénnych úprav
podlieha aj povoleniu príslušného stavebného úradu podľa § 71 stavebného zákona.

14. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

15. V rámci stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu okolitých drevín a ich koreňového
systému.

16. Pri zemných prácach zamedziť kontaminácii zeminy semenami, spórami, odrezkami inváznych druhov
rastlín uvedených v § 2 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane
prírody a krajiny.

17. Dbať na to, aby nedošlo k úniku ropných látok z mechanizmov do pôdy a tokov.

18. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické
normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších
predpisov.

19. Po dokončení stavby uviesť stavbou dotknuté pozemky do pôvodného stavu tak, aby mohli byť
využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

20. Ku kolaudácii stavby investor predloží doklady o vykonaní tlakových skúšok vodovodného potrubia
v zmysle platných STN.

21. Ku kolaudácii predložiť príslušné atesty o zabudovaných materiáloch (certifikáty a vyhlásenia výrobcov
o zhode).

22. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti
o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v
kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný
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predložiť tunajšiemu úradu doklady o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci
realizácie danej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).

23. Do 15-tich dní od ukončenia výstavby vodnej stavby a prevzatia od dodávateľa, investor stavby
je povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vykonanie kolaudácie stavby a vydanie
rozhodnutia na užívanie vodnej stavby. K žiadosti predložiť predpísané doklady v zmysle § 17 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

C. Majetkovoprávne vzťahy:

Vodná stavba „Drevodomy na Koscelcu, časť: Predĺženie vodovodu, vodovodné prípojky“ sa bude
realizovať v k. ú. Zlatá Idka, na parcelách č. 633, č. 3772, č. 1175/2, č. 3771/2, č. 3771/3, č. 3771/4, č.
3771/5, č. 3771/6, č. 3771/7, č. 3771/8 a č. 3771/9.

Vlastníkmi parcely č. 633 evidovanej na liste vlastníctva č. 1126 sú Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 291
a Kamila Molnárová, Zlatá Idka 238. Stavebník predložil nájomnú zmluvu uzatvorenú s podielovou
spoluvlastníčkou pozemku zo dňa 01. 10. 2020.

Vlastníkom parcely č. 3772 evidovanej na liste vlastníctva č. 1132 je Peter Čabák, Dargovských hrdinov
1830/11, Humenné. Stavebník predložil nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom pozemku zo dňa 01.
10. 2020.

Vlastníkom parcely č. 1175/2 evidovanej na liste vlastníctva č. 572 je obec Zlatá Idka, zastúpená
starostom. Stavebník predložil nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom pozemku zo dňa 23. 09. 2021.

Vlastníkom parciel č. 3771/2 – 9 je stavebník, Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 291.

D. Všeobecné ustanovenia:

1. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby „Drevodomy na Koscelku Zlatá Idka,
p. č. 3771/2-9, 3772, 633, časť: Predĺženie vodovodu, Vodovodné prípojky“, ktorý vypracoval Ing.
Eduard Koľvek (autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 1747*A2, Komplexné architektonické a
inžinierske služby), Bauerova 24, Košice v decembri 2020.

2. Podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu
alebo odstránenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením.

3. Stavba môže byť uskutočnená až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Podľa § 67 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie
Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 291, 044 61 Zlatá Idka, podal listom doručeným dňa 23. 06. 2021 na Okresný
úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Košice – okolie, OSŽP“),
ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
„Drevodomy na Koscelcu, časť: Predĺženie vodovodu, vodovodné prípojky“.

K žiadosti o vydanie povolenia na uskutočnenie vyššie uvedenej vodnej stavby boli predložené tieto
doklady:
- správny poplatok,
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- vyjadrenie OÚ Košice – okolie, OSŽP z hľadiska štátnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2021/003425
zo dňa 16. 02. 2021,
- vyjadrenie VVS, a. s., závod Košice č. 5213/2021/Ing.Pot zo dňa 25. 01. 2021 (k PD pre stavebné
povolenie),
- vyjadrenie VVS, a. s., závod Košice č. 89370/2020/Ing.Ze zo dňa 17. 08. 2020 (k podzemným vedeniam),
- vyjadrenie SPP - distribúcia, a. s. č. TD/EX/02085/2021/VV zo dňa 06. 04. 2021,
- vyjadrenie SPP - distribúcia, a. s. č. TD/EX/01972/2021/VV zo dňa 29. 03. 2021,
- vyjadrenie VSD, a. s., Košice č. 17726/2020/KE zo dňa 21. 10. 2020 (k existencii sietí),
- vyjadrenie VSD, a. s., Košice č. 19319/2020/KE zo dňa 24. 11. 2020 (k projektovej dokumentácii),
- vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. č. 6612100179 zo dňa 05. 01. 2021,
- stanovisko OR HaZZ Košice – okolie č. ORHZ-KS1-933-001/2020 zo dňa 24. 11. 2020 (k SO.01
Súkromná účelová komunikácia) na účely stavebného konania,
- stanovisko OR PZ v Košiciach – okolie, ODI, odd. výkonu služby č. ORPZ-KS-ODI-24-220/2020 zo dňa
08. 12. 2020,
- 2 x projektová dokumentácia stavby vypracovaná Teréziou Gallerovou v júni 2020.

Žiadosť neobsahovala všetky doklady potrebné pre vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
„Drevodomy na Koscelcu, časť: Predĺženie vodovodu, vodovodné prípojky“ v súlade s ustanoveniami
stavebného zákona a § 8 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Orgán štátnej vodnej správy preto
rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2021/009648-002 zo dňa 09. 07. 2021 stavebné konanie prerušil. Súčasne
stavebníka vyzval, aby v termíne do 60 dní odo dňa doručenia výzvy doplnil nasledovné doklady:
- právoplatné územné rozhodnutie príp. potvrdenie od upustenia od vydania územného rozhodnutia,
- doklady, ktorými stavebník preukáže, že je vlastníkom všetkých stavbou dotknutých pozemkov alebo že
má k pozemkom iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemkoch navrhovanú stavbu v zmysle § 139
ods. 1 stavebného zákona (nájomná zmluva, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a
pod. pre parcely č. 633, č. 3772 a č. 1175/2 v k. ú. Zlatá Idka),
- 2 x projektovú dokumentáciu vypracovanú (opečiatkovanú) odborne spôsobilou osobou (na
projektovanie verejného vodovodu),
- záväzné stanovisko obce Zlatá Idka, zastúpenej starostom podľa § 140b stavebného zákona k vydaniu
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom v zmysle § 120 stavebného zákona,
- záväzné stanovisko RÚVZ Košice,
- stanovisko OR HaZZ Košice – okolie (ak bude vodovod slúžiť aj na účely protipožiarnej ochrany),
- stanovisko SVP, š. p., OZ Košice (stavba navrhovaná v ochrannom pásme III. stupňa VN Bukovec),
- vyjadrenie Okresného úradu Košice – okolie, OSŽP z hľadiska odpadového hospodárstva,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice – okolie, OSŽP z hľadiska ochrany prírody a krajiny,
- doklad o prevode rozšírenia verejného vodovodu do vlastníctva právnickej osoby v súlade s ustan. § 3
ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (napr. zmluva
o prevode vlastníctva verejného vodovodu),
- doklad o zabezpečení prevádzky navrhovaného verejného vodovodu odborne spôsobilou osobou alebo
organizáciou (v zmysle ustan. § 5 a nasl. zákona č. 442/2002 Z. z.), ak nebude prevedený do vlastníctva
VVS, a. s., Košice (prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci Zlatá Idka).

Dňa 16. 08. 2021 boli na OÚ Košice – okolie, OSŽP doručené tieto doklady:
- rozhodnutie o umiestnení stavby č. 19/2021-ZI zo dňa 14. 04. 2021 vydané obcou Zlatá Idka, zastúpenou
starostom,
- vyjadrenia OÚ Košice – okolie, OSŽP z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-KS-
OSZP-2021/010503 zo dňa 27. 07. 2021 a č. OU-KS-OSZP-2021/003459 zo dňa 15. 02. 2021,
- vyjadrenie OÚ Košice – okolie, OSŽP z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. OU-KS-
OSZP-2021/002387-002 zo dňa 20. 01. 2021 (neúplné),
- záväzné stanovisko RÚVZ Košice č. 2021/04282-03/2938/HŽPZ zo dňa 02. 08. 2021,
- nájomná zmluva uzatvorená medzi stavebníkom a podielovým spoluvlastníkom parcely č. 633 v k. ú.
Zlatá Idka zo dňa 01. 10. 2020,
- nájomná zmluva uzatvorená medzi stavebníkom a vlastníkom parcely č. 3722 v k. ú. Zlatá Idka zo dňa
01. 10. 2020,
- záväzné stanovisko OR HaZZ Košice – okolie č. ORHZ-KS1-521-001/2021 zo dňa 29. 07. 2021,
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- vyjadrenie VVS, a. s., závod Košice č. 65539/2021/Ing.Voj zo dňa 02. 07. 2021 (k PD pre realizáciu
stavby).

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2021/009648-005 zo dňa 20. 08. 2021 oznámil
podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou začatie vodoprávneho konania vo veci
vydania povolenia na uskutočnenie vyššie uvedenej vodnej stavby. Súčasne listom č. OU-KS-
OSZP-2021/009648-005 zo dňa 20. 08. 2021 oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie
konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24. 09. 2021.

V termíne do 03. 09. 2021 boli na OÚ Košice – okolie, OSŽP doručené nasledovné doklady:
- stanovisko SVP, š. p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE 3513/2021/3 zo dňa 30. 08. 2021,
- zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 554/39/2021/zavodKE zo dňa 23. 08. 2021 uzatvorená medzi
stavebníkom a VVS, a. s., Košice (predmet kúpy rozšírenie verejného vodovodu v k. ú. Zlatá Idka).

Dňa 09. 09. 2021 boli do spisu doplnené listy vlastníctva č. 1126, č. 1132, č. 572, č. 1041 a kópia z
katastrálnej mapy (vytvorené zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa zákona o
e-Governmente cez oversi.gov.sk).

Na ústnom pojednávaní boli prerokované predložené doklady a stavebník doplnil:
- nájomnú zmluvu uzatvorenú s obcou Zlatá Idka, zastúpenou starostom zo dňa 23. 09. 2021 (pre parcelu
č. 1175/2 v k. ú. Zlatá Idka),
- 2 x projektovú dokumentáciu vypracovanú Ing. Eduardom Koľvekom v decembri 2020,
- situáciu stavby overenú (opečiatkovanú stavebným úradom) v územnom konaní,
- stanovisko Okresného úradu Košice – okolie, Pozemkového a lesného odboru, Pozemkového oddelenia
č. OU-KS-PLO1-2021/002685 zo dňa 28. 01. 2021,
- vyjadrenie OÚ Košice – okolie, OSŽP z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. OU-KS-
OSZP-2021/002387-002 zo dňa 20. 01. 2021 (kompletné).

Na základe výsledku ústneho pojednávania bolo v termíne do 27. 09. 2021 doplnené na OÚ Košice
– okolie, OSŽP záväzné stanovisko obce Zlatá Idka, zastúpenej starostom podľa § 140b stavebného
zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom v zmysle § 120 stavebného
zákona č. 351/2021 zo dňa 27. 09. 2021.

Lokalita „Na Koscelcu“ sa nachádza v intraviláne obce, v juhovýchodnej časti, v napojení na existujúcu
zástavbu rodinných domov. Prístup k navrhovaným domom (8 RD) bude zabezpečený zo súkromnej
účelovej komunikácie (SO 001) na parcelách č. 3772 a č. 633. Navrhované rozšírenie vodovodu bude
vedené v tejto komunikácii. Riešená lokalita „Na Koscelcu“ sa nachádza v ochrannom pásme III. stupňa
vodárenskej nádrže Bukovec. Realizácia stavby si nevyžaduje výrub drevín.

VVS, a. s, závod Košice (budúci vlastník a prevádzkovateľ riešeného vodovodu) vo svojom vyjadrení k
realizačnému projektu vodnej stavby upozornil, že vzhľadom na neúmernú dĺžku vodovodných prípojok
neručí za kvalitu vody v potrubí, v zmysle ustan. § 24 zákona č. 442/2002 Z. z. „dodávka vody kvalitou a
množstvom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky“.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej
správy nevzniesol pripomienky ani námietky k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
„Drevodomy na Koscelcu, časť: Predĺženie vodovodu, vodovodné prípojky“.

Pri posudzovaní žiadosti orgán štátnej vodnej správy vychádzal z projektu vodnej stavby, vyjadrení a
stanovísk účastníkov konania a rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy k realizácii
stavby.

Podmienky z jednotlivých stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú v
rozhodnutí zapracované.
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Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predložených dokladov
a výsledku vodoprávneho konania zistil, že realizácia navrhovanej stavby nie je v rozpore so záujmami
vodného hospodárstva a povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „Drevodomy na Koscelcu, časť: Predĺženie
vodovodu, vodovodné prípojky“ tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol zaplatený vo výške 100,- € bankovým prevodom podľa položky 60 písmeno g)
sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad
Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice. Toto rozhodnutie
možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
Miroslav Žabecký, Zlatá Idka 291, 044 61  Zlatá Idka, Slovenská republika
Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka , 044 61  Zlatá Idka, Slovenská republika
Eduard Koľvek, Bauerova 1195/24, 040 23  Košice, Slovenská republika
Peter Čabák, Darg.hrdinov 1830/11,  Humenné, Slovenská republika
Kamila Molnárová, Zlatá Idka 238, 044 61  Zlatá Idka, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,, Komenského , 042 48  Košice-Západ, Slovenská
republika

Na vedomie
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice - mestská časť
Západ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska, 040
01 Košice 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Košice - okolie, Rožňavská 25, 045 01 Moldava
nad Bodvou


