OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Humenné

OU-HE-OSZP-2022/007002-004

21. 09. 2022

Rozhodnutie
povolenie na užívanie vodnej stavby
Výrok
Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, podľa
ust. § 1 ods.1písm.c) a § 5 ods.1 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 ust. §-u 58 písm.c) a § 61 písm. a)
zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad, podľa ust. § 77 a § 120 zák.č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti
Obce Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Udavské, IČO 00323748, doručenej dňa 10.06.2022 a predložených dokladov,
rozhodujúc v zmysle ust. §-u 46 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní , rozhodol takto:
- podľa ust. §-u 26 ods. 3 a 4 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v spojení s ust. § 82 ods. 1 zák.č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, vydáva
povolenie na užívanie vodnej stavby
„Vodovod Veľopolie“,
Rad 2-1 PVC DN 110 dĺ. 414,80 m,
Rad 2-5 PVC DN 110 dĺ. 696,77 m
Rad 2-6 PVC DN 110 dĺ. 188,03 m
Vodovod bude slúžiť na zásobovanie obyvateľov obce Veľopolie pitnou vodou.
Stavba bola realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, overenou v stavebnom konaní a
vodoprávnym stavebným povolením vydaným Okresným úradom v Humennom, odborom životného prostredia,
číslo ŠVS 401/92-Bb, zo dňa 25.11.1992, právoplatné dňa 19.12.1992.
Podmienky povolenia:
1. Vlastník stavby je povinný stavbu užívať len na povolené účely, na ktoré bola postavená, v súlade so schválenou
projektovou dokumentáciou.
2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovať po celý čas jej budúceho
užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu
(§103 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov).

3. Na stavbe vykonávať zmeny a udržiavacie práce v súlade s ust.§ 54 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, t.j. tieto ohlásiť stavebnému úradu, resp. požiadať stavebný úrad
o vydanie stavebného povolenia.
Rozhodnutie o námietkach: - bez námietok
Odôvodnenie
Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, obdržal
od stavebníka – Obec Veľopolie návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu „Vodovod Veľopolie,
časť Rad 2-1, Rad 2-5, Rad 2-6.
Tunajší úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a nariadil
prerokovanie predloženej žiadosti na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo
dňa 07.09.2022.
Na základe vyššie uvedeného bolo v predmetnej veci rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle ust.§ 53 a § 54 ods.1 a 2 zákona.číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní
podať odvolanie do l5 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Kukorelliho 1, Humenné.
Toto rozhodnutie je podľa §177 a nasl. zákona č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po
vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie musí byť zverejnené v obci Veľopolie v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní
Vyvesené dňa .............................
Zvesené dňa ................................
pečiatka, podpis

Potvrdené celé rozhodnutie po lehote určenej na vyvesenie rozhodnutia, doručiť na Okresný úrad Humenné, odbor
starostlivosti o životné prostredie, 4.poschodie, č.dv. 153.
Ing. Jozef Harakaľ
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Veľopolie, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné,
Slovenská republika

Na vedomie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 26. novembra 1507, 066 18 Humenné 1
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