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Vec
Kalša – rozšírenie kanalizácie
- oznámenie o za#atí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou
OZNÁMENIE
o za#atí vodoprávneho konania pod#a § 61 ods. 4 zákona #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
verejnou vyhláškou .
Na základe žiadosti Obce Kalša, zastúpenej starostkou, I#O: 00324272 podanej na Okresný úrad Košice – okolie,
odbor starostlivosti o životné prostredie d#a 06. 11. 2020 bolo za#até vodoprávne konanie vo veci pred#ženia termínu
ukon#enia vodnej stavby „Kalša – rozšírenie kanalizácie“ do 31. 12. 2024.
Povolenie na uskuto#nenie predmetnej vodnej stavby bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu Košice – okolie,
odboru starostlivosti o životné prostredie #. OU-KS-OSZP 2015/001440 zo d#a 16. 02. 2015 vydaným pre
Východoslovenskú vodárenskú spolo#nos#, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice s termínom ukon#enia do 31. 12.
2016. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie následne pred#žil platnos# stavebného
povolenia a termín ukon#enia vodnej stavby rozhodnutím #. OU-KS-OSZP-2016/011831 zo d#a 07. 12. 2016 do
31. 12. 2020.
Stavba je v sú#asnosti rozostavaná. Stavebníkom sa na základe zmluvy o postúpení práv a povinností investora #.
1829/333/2016/IÚ zo d#a 20. 10. 2017 uzatvorenej medzi obcou Kalša, zastúpenou starostkou a VVS, a. s., Košice
stala obec Kalša, zastúpená starostkou.
Žiados# o #alšie a pred#ženie termínu ukon#enia stavby podal stavebník z dôvodu nedostatku finan#ných
prostriedkov na dokon#enie predmetnej vodnej stavby.
Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
pod#a zákona #. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
pod#a § 5 zákona NR SR #. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod#a § 61 zákona #. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR #. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a
ako špeciálny stavebný úrad pod#a § 120 zákona #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 zákona #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje za#atie vodoprávneho konania vo veci zmeny stavby „Kalša –
rozšírenie kanalizácie“ pred dokon#ením (pred#ženia termínu ukon#enia vodnej stavby do 31. 12. 2024).
Sú#asne OÚ Košice – okolie, OSŽP oznamuje, že v súlade s ustan. § 61 ods. 2 zákona #. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov upúš#a od ústneho pojednávania a miestneho
zis#ovania, nako#ko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiados# poskytuje dostato#ný podklad pre posúdenie
možnosti pred#ženia termínu ukon#enia vodnej stavby „Kalša – rozšírenie kanalizácie“ do 31. 12. 2024.
Ú#astníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatni# najneskôr do 10 dní odo d#a doru#enia oznámenia,
inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámi# svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa má za
to, že s vydaním povolenia (pred#žením termínu ukon#enia stavby do 31. 12. 2024) z h#adiska nimi sledovaných
záujmov súhlasia.
Do podkladov návrhu je možné nahliadnu# na Okresnom úrade Košice – okolie, odbore starostlivosti o životné
prostredie, Hroncova 13, Košice.
Ak sa niektorý z ú#astníkov konania nechá v konaní zastupova#, musí jeho zástupca predloži# písomnú plnú moc
s overeným podpisom toho ú#astníka, ktorý sa nechá zastupova#.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky pod#a § 61 ods. 4 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí by# vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.
Po ukon#ení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie vráti# na tunajší úrad.
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