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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Žiadosť o predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia, Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby, st.
"Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV".
Stavebník, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice podal dňa 12.04.2022
na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného vodoprávneho povolenia a o zmenu termínu ukončenia
stavby (uvedeného pod bodom 99./), vydaného Okresným úradom Rožňava, odbor starostlivosti o životné
prostredie pod č. OU-RV-OSZP-2018/004083 zo dňa 31.05.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.07.2018
na uskutočnenie vodných stavieb, ktoré budú realizované v rámci stavby „Rochovce – Slavošovce - Čierna Lehota,
Kanalizácia a ČOV“ v rozsahu nasledovných prevádzkových súborov /PS/ a stavebných objektov /SO/:
PS 01 - Mechanické predčistenie - hrablice
PS 02 - Mechanické predčistenie - lapač piesku
PS 03 - Čerpacia stanica
PS 04 - Biologické čistenie a kalové hospodárstvo
PS 05 - Odvodnenie kalu
PS 06 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR
PS 07 - Telemetria a prenos údajov
SO 01 - Mechanické predčistenie - hrablice
SO 02 - Lapač piesku
SO 03 - Čerpacia stanica
SO 04 - Stavebný objekt ČOV
SO 05 - Objekt odvodnenia kalu
SO 06 - Odpad, obtok ČOV a merný objekt na odtoku
SO 07 - Prístupová cesta k ČOV a spevnené plochy
SO 08 - Oplotenie ČOV
SO 09 - Studňa úžitkovej vody
SO 10 - VN elektrická prípojka s trafostanicou
SO 11 - NN elektrická prípojka k ČOV
SO 12 - Kanalizačná sieť Rochovce
SO 13 - Kanalizačné odbočky Rochovce
SO 14 - Kanalizačná sieť Slavošovce
SO 15 - Kanalizačné odbočky Slavošovce
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SO 16 - Kanalizačná sieť Čierna Lehota
SO 17 - Kanalizačné odbočky Čierna Lehota
Stavebník nezahájil stavbu z dôvodu nedostatku financií na realizáciu stavby a krízy spôsobenej epidémiou COVID
19.
Nakoľko stavebník plánuje realizovať predmetnú stavbu, požiadal o predĺženie platnosti stavebného povolenia a
zmenu termínu ukončenia stavby.
Dňom podania žiadosti dňa 12.04.2022 bolo začaté konanie.
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 predloženej žiadosti stavebníka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice zo dňa 12.04.2022, konajúc v súlade
s § 61 v náväznosti na § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov o z n a m u j e z a č a t i e k o n a n i a účastníkom konania a dotknutým orgánom
a pretože sú orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k predmetu konania uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány, inak sa má za to, že ich stanoviská sú kladné.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Rožňava, odbore starostlivosti o životné prostredie
v pracovných dňoch v úradných hodinách.
Toto oznámenie sa doručuje aj formou „verejnej vyhlášky“ v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Vyvesené dňa:.......................... Zvesené dňa:...................................

Pečiatka, podpis
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Ing. Miloš Pukanský
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-RV-OSZP-2022/004225-003
Obec Rochovce, Rochovce 150, 049 36 Slavošovce
Obec Slavošovce, Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
Obec Čierna Lehota, okres Rožňava, Čierna Lehota 68, 049 36 Slavošovce
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava 1
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