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Vec

Za#atie konania o pred#žení platnosti vodoprávneho - stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia vodovodu
Vyšná Polianka – vodovodný rad 1, vodovodný rad 2 a 2 -1“ a upustenie od ústneho pojednávania
- oznámenie verejnou vyhláškou

Obec Vyšná Polianka, so sídlom Vyšná Polianka 21, 086 36 Nižná Polianka ako stavebník podal d#a 15.03.2022
na Okresnom úrade Bardejov, odbore starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnom orgáne
štátnej vodnej správy žiados# o pred#ženie platnosti rozhodnutia #. OU-BJ-OSZP-2020/006539-008 a OU-BJ-
OSZP-2020/006539-009 zo d#a 12.10.2020, ktorým Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie
ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy povolil vodnú stavbu „Rekonštrukcia vodovodu Vyšná
Polianka – vodovodný rad 1, vodovodný rad 2 a 2 -1“ na pozemkoch E KN 55/1, 57, 245, 244, 246, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261/1, 261/2, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 265, 408, 420, 421/1, 421/3, 437
(C KN parc. #. 505 a 504), 438 (C KN parc. #. 513 a 326/2), 438 a pod#a registra CKN parc. #. 463/5, 527, 514,
240, 241, 330/1, 330/2, 278, 268 v katastrálnom území Vyšná Polianka.

Pred#ženie platnosti vyššie uvedeného vodoprávneho - stavebného povolenia žiadate# žiada pred#ži# na dobu 2
rokov.

Uvedeným d#om bolo za#até konanie o pred#žení platnosti vodoprávneho - stavebného povolenia pre stavbu
„Rekonštrukcia vodovodu Vyšná Polianka – vodovodný rad 1, vodovodný rad 2 a 2 -1“.
Z ustanovenia § 69 ods. 1 stavebného zákona vyplýva, že platnos# stavebného povolenia je možné na žiados#
stavebníka pred#ži#, aj ke# v zákone nie je osobitná úprava.
Vodoprávne - stavebné povolenie #. OU-BJ-OSZP-2020/006539-008 a OU-BJ-OSZP-2020/006539-009 zo d#a
12.10.2020, ktorým Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný
orgán štátnej vodnej správy a ako aj špeciálny stavebný úrad povolil vodnú stavbu „Rekonštrukcia vodovodu Vyšná
Polianka – vodovodný rad 1, vodovodný rad 2 a 2 -1“, nadobudlo právoplatnos# d#a 27.11.2020. V citovanom
vodoprávnom - stavebnom povolení špeciálny stavebný úrad ur#il, že stavebné povolenie stráca platnos#, ak sa so
stavbou neza#ne do dvoch rokov odo d#a nadobudnutia právoplatnosti (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej
správy a ako aj špeciálny stavebný úrad pod#a ustanovení § 58 písm. c), § 61 písm. a) a § 71 zákona #. 364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR #. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (#alej len
„vodný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 5 zákona #. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na ustanovenie § 2 ods. 3 § 3 ods. 1 písm. e) zákona #.
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny
stavebný úrad pod#a ustanovenia §-u 120 zákona #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
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(#alej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 61 písm. c) a § 26 ods.
3 citovaného vodného zákona, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 61 ods. 2 stavebného zákona oznamuje za#atie konania
o pred#žení platnosti vodoprávneho - stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia vodovodu Vyšná Polianka
– vodovodný rad 1, vodovodný rad 2 a 2 -1 a“ všetkým známym ú#astníkom a dotknutým orgánom.
Ú#astníci konania môžu uplatni# svoje námietky najneskoršie do 10 dní odo d#a doru#enia tohto oznámenia, pretože
na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnu# na Okresnom úrade
Bardejov, odbore starostlivosti o životné prostredie.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky pod#a § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí by# vyvesené po dobu 15
dní na úradnej tabuli Obce Vyšná Polianka a na úradnej tabuli správneho orgánu, na internetovej stránke správneho
orgánu www.minv.sk. Za de# doru#enia sa považuje 15. de# vyvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
1. Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, Bardejov – úradná tabu#a

Vyvesené d#a (pe#iatka, podpis) .......................................

Zvesené d#a (pe#iatka, podpis) ....................................

2. Obec Vyšná Polianka – úradná tabu#a

Vyvesené d#a (pe#iatka, podpis) .......................................

Zvesené d#a (pe#iatka, podpis) ....................................

Po zvesení verejnej vyhlášky v Obci Vyšná Polianka toto potvrdené oznámenie zašlite spä# tunajšiemu úradu
Okresnému úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov.
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Na vedomie

Východoslovenská vodárenská spolo#nos# a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov
RÚVZ so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov 1
Východoslovenská distribu#ná, Mlynská 31, 040 01 Košice 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
ORPZ Bardejov, okresný dopravný inšpektorát, Partizánska 42, 085 01 Bardejov 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, 080 01 Prešov 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Komenského 39/A, 040 01
Košice 1

Ing. #ubomír Derco

vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-BJ-OSZP-2022/004043-002

Obec Vyšná Polianka, Vyšná Polianka 21, 086 36 Vyšná Polianka
Milan Uhorš#ák, Kladzany 9, 094 21 Nižný Hrabovec
Ing. Vladislav Š#eš#ák, Dulová Ves 112, 082 52 Dulová Ves
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1
Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Košice, #umbierska 14, 041 59 Košice 1
OKRESNÉ RIADITE#STVO HaZZ V BARDEJOVE, Štefánikova 685/1, 085 01, Bardejov
OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Dlhý rad 16, 085
01, Bardejov
OKRESNÝ ÚRAD BARDEJOV, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Dlhý rad
16, 085 01, Bardejov


