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Číslo spisu
OU-KK-OSZP-2020/007280-010

Vybavuje

Kežmarok
17. 07. 2020

ROZHODNUTIE
Povolenie na užívanie stavby - VEREJNÁ VYHLÁŠKA -

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ust. § 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 § 3 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, príslušným orgánom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, podľa ust. § 61 písm. a) a písm.
c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vecne a miestne príslušným orgánom štátnej vodnej správy a zároveň podľa
ust. § 120 zákona. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“) špeciálnym stavebným úradom (ďalej len „stavebný úrad“), v súlade s ustanovením § 46 a
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov, na
základe výsledku kolaudačného konania, rozhodol takto:

stavebníkovi: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 485 250 ,

podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení s § 82 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a v súlade s § 20 vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, povoľuje užívanie vodnej stavby:

PRÍVOD VODY PODHORANY – TOPOREC, NAPOJENIE NA BELANSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD

uskutočnenej na pozemkoch parc. reg. KN-C č. 9341, 9339, 9337, 9336, 9334, 9333, 9332, 9330, 9329, 9327,
9326, 9325, 9281, 9279, 9270, 9263, 9265, 9247, 9178, 9219, 9158, 9144, 9106, 9049, 9058, 9051, 2773/11 v k. ú.
Podhorany a na pozemkoch parc. reg. KN-C č. 6051, 6053, 6054, 6019, 6115, 6156, 6155, 6157, 6316, 6273, 6272,
6270, 6572, 6643 v k. ú. Toporec, podľa projektovej dokumentácii stavby, ktorú vypracoval HIP HYDROTEAM,
spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň, zodpovedný projektant Ing. Ľuboš Hollý autorizovaný stavebný inžinier
reg. č. 2187*Z*2-2 v auguste 2006, ktorá bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v
Kežmarku, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok, č. OÚŽP/270-005/2009-Ha zo dňa 11.05.2009.

Povolenie na užívanie vodnej stavby je zároveň kolaudačným rozhodnutím a podľa § 26 ods. 4 vodného zákona
osvedčením, že stavba je spôsobilá trvalej prevádzky v zmysle ustanovenia § 82 ods. 4 stavebného zákona.

A. POPIS POVOĽOVANEJ VODNEJ STAVBY:
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PRÍVOD VODY PODHORANY – TOPOREC, NAPOJENIE NA BELANSKÝ SKUPINOVÝ VODOVOD

Predmetom povolenia stavby je vyhotovenie, vybudovanie prívodného potrubia Podhorany - Toporec. Trasa sa
nachádza v katastri Podhorany a Toporec. V rámci stavby bola upravená redukčná šachta š.1, vybudovaná vodomerná
šachta š.2 a upravená armatúrna komora vo vodojeme Toporec pre potreby vytvorenia samostatných prívodných
potrubí do akumulačných komôr vo VDJ Toporec.

Prívodné potrubie Podhorany – Toporec, v zastavanom území je potrubie prepojené s existujúcim potrubím HDPE
DN 200 Slovenská Ves - Podhorany a v k.ú. Toporec vchádza do objektu vodojemu Toporec. V trase prívodného
potrubia sa nachádza 10 ks vzdušníkov, 8 ks kalníkov a 6 ks uzáverov, objektov na vodovode.

Napojenia a prepojenia sú zrealizované príslušnými adaptérmi a tvarovkami. Vodovodné potrubie RAD-1 je
realizované z plastového potrubia HDPE D160 s dĺžkou L = 5 555,98 m a prepojenie v dĺžke L = 12,17m.

Na trase sú osadené objekty zabezpečujúce účel a funkčnosť potrubia:
- 10 ks vzdušník VZ1 – VZ10,
- 8 ks kalník K1 – K9,
- 6 ks uzáver U1 – U7.

Šachta š.1 – popis vykonaných úprav:
V šachte bol odstránený existujúci ventil na redukciu tlaku a vodomer. Do zostavy sa za filter osadila regulačno-
prietoková armatúra ARAD DN80 cca. 1,0 - 1,5 l/s ma ultrazvukový prietokomer ARAD Octave DN80.

Šachta š.2:
Na prívodnom potrubí Podhorany – Toporec za prepojom s potrubím Slovenská Ves – Podhorany je osadená
vodomerná šachta 1800x1000mm. V šachte je osadený ultrazvukový prietokomer ARAD Octave DN150 a dva
šupátka DN150.
VDJ Toporec - popis vykonaných úprav:

Vo vodojeme Toporec bola zrealizovaná obnova prívodného potrubia, obnova starých armatúr za nové, doplnenie
a výmena regulačných a prietokových armatúr v armatúrnej komore, doplnenie plavákového systému pre mokré
komory, vybudovanie samostatných prívodov do mokrých komôr - Prívod vody Podhorany -Toporec a Prívod vody
z prameňov Toporec

Ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie a realizáciu bolo
porealizačné zameranie vypracované firmou GEOPLÁN spol s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad a konzultácie s
predstaviteľmi Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s.

B. ZÁVÄZNÉ PODMIENKY TRVALÉHO UŽÍVANIA STAVBY:
1. Počas užívania stavby je prevádzkovateľ povinný dodržiavať hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy a
dbať na ochranu zdravia osôb pri prevádzke.
2. Stavba sa bude užívať na účel, pre ktorý bola zriadená, stavbu udržiavať v dobrom stave tak, aby nevzniklo
nebezpečenstvo hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej
životnosť.
3. Vykonávať pravidelnú kontrolu, údržbu a revízie celej vodnej stavby v zmysle technických noriem v platnom
znení.
4. Akékoľvek závady a zistené nedostatky počas prevádzkovania vodnej stavby odstraňovať pod odborným
technicko-bezpečnostným dohľadom a v súlade so stavebným a vodným zákonom v platnom znení.
5. Vlastník stavby je povinný projektovú dokumentáciu stavby a predmetné právoplatné rozhodnutie uchovávať
po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby
stavebnému úradu (§ 103 stavebného zákona).

C. ROZHODNUTIE O NÁMIETKACH ÚČASTNÍKOV KONANIA.
V konaní vo veci vydania užívacieho povolenia na trvalú prevádzku predmetnej vodnej stavby neboli vznesené
námietky účastníkov konania, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia.
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Odôvodnenie
Stavebník – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 485 250 podal dňa
05.05.2020 na tunajší úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodnej „Prívod vody Podhorany
– Toporec, napojenie na Belanský skupinový vodovod“, uskutočnenej na pozemkoch parc. reg. KN-C č. 9341, 9339,
9337, 9336, 9334, 9333, 9332, 9330, 9329, 9327, 9326, 9325, 9281, 9279, 9270, 9263, 9265, 9247, 9178, 9219, 9158,
9144, 9106, 9049, 9058, 9051, 2773/11 v k. ú. Podhorany a na pozemkoch parc. reg. KN-C č. 6051, 6053, 6054,
6019, 6115, 6156, 6155, 6157, 6316, 6273, 6272, 6270, 6572, 6643 v k. ú. Toporec, podľa projektovej dokumentácii
stavby, ktorú vypracoval HIP HYDROTEAM, spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň, zodpovedný projektant
Ing. Ľuboš Hollý autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 2187*Z*2-2 v auguste 2006.

Stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Kežmarku, Huncovská 1, 060 01
Kežmarok, č. OÚŽP/270-005/2009-Ha zo dňa 11.05.2009, právoplatné dňa 08.02.2019. Rozhodnutie o povolení
zmeny stavby pred dokončením bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia v Kežmarku, Huncovská 1,
060 01 Kežmarok, č. 2011/00314-003/Ha, zo dňa 15.06.2011 a Okresným úradom Kežmarok, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Huncovská 1, 06 01 Kežmarok, pod č. OU-KK-OSZP-2014/001687-2 zo dňa 21.02.2014.

Dňom podania návrhu bolo podľa. § 79 ods. 1 zákona. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), začaté konanie vo veci kolaudácie predmetnej stavby.

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a
stavebný úrad, na základe žiadosti a dokladov priložených k žiadosti, oznámil listom zo dňa 20.05.2020 pod
č.j.: OU-KK-OSZP-2020/007280-002 a OU-KK-OSZP-2020/007280-003, verejnou vyhláškou, začatie konania
v uvedenej veci a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.
júna 2020 o 10.00 hod., so stretnutím v budove obecného úradu Toporec, Námestie svätého Michala 76/2, 059
95 Toporec, zasadacia miestnosť. Z konania bol spísaný protokol pod č.j.: OU-KK-OSZP-2020/007280-005 a
na znak súhlasu zúčastnenými podpísaný. Záverom stavebný úrad konštatoval, že povolí trvalé užívanie vodnej
stavby a určí podmienky jej užívania. Stavba bola uskutočnená v súlade so stavebným povolením a overenou
projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní a v konaní o povolení zmeny stavby pred dokončením, bez
zmien, ktoré stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním, tak ako je uvedené v oznámení o začatí konania a
nariadení miestneho zisťovania spojeného s ústnym jednaním, pod č.j.: OU-KK-OSZP-2020/007280-002 a OU-KK-
OSZP-2020/007280-003 zo dňa 20.05.2020. Stavba je užívania schopná, na stavbe nie sú závady, ktoré by bránili
vydaniu kolaudačného rozhodnutia a uvedenie stavby do trvalej prevádzky.

Drobné nedorobky na stavbe a drobné zmeny v uskutočnení stavebných objektov stavebný úrad uviedol v protokole
ku kolaudačnému konaniu, ktorý tvorí súčasť spisovej dokumentácie. Súpis zistených drobných nedorobkov
sú súčasťou protokolu kolaudovanej stavby a budú bezodkladne stavebníkom odstránene, námietky účastníkov
konania, dotknutých orgánov v určených lehotách neboli vznesené.

Ku návrhu a v priebehu konania boli stavebníkom doložené podklady určené v § 17 a § 18 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona, projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
certifikáty, atesty, záznam o výsledku komplexného vyskúšania, stanoviská dotknutých orgánov a organizácii, ktoré
tvoria podklad rozhodnutia.

Podrobný popis povoľovanej stavby, jej účel, architektonické riešenie je uvedený v projektovej dokumentácii
skutočnej realizácií stavby, ktorú vypracoval zhotoviteľ stavby ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova
3292/3, 058 01 Poprad a v geodetickej dokumentácii porealizačného zamerania stavby ktoré vypracoval Ing. Pavol
Basarík, autorizovaný geodet a kartograf reg. č. 944, spol. Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad
pod č. 107/2020, dňa 3.2020, ktoré tvoria podklad pre vydanie tohto rozhodnutia.

V zmysle položky č. 62a, prílohy zákona č. 145/1995 Zb. o správnom poplatkoch, stavebník uhradil správny poplatok
330,- € za elektronické podanie.

Podľa § 73 ods. 4 vodného zákona a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov stavebný
úrad doručuje predmetne rozhodnutie formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
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tabuli Obce Podhorany, Obce Toporec, zverejnené na ich internetovej stránke obce, webovom sídle a na verejne
prístupnom mieste.

Vzhľadom na skutočnosť, že vodná stavba je schopná trvalého užívania, stavebný úrad v súlade s § 26 ods. 4 vodného
zákona a § 82 stavebného zákona, povolil trvalé užívanie stavby a pre užívanie vodnej stavby podľa § 26 ods. 2
vodného zákona určil záväzné podmienky, tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Rozdeľovník Okresný úrad Kežmarok:
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Huncovská 1, 060
01 Kežmarok v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia účastníkovi konania. Včas podané odvolanie
má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Toto rozhodnutie sa v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov doručuje formou verejnej
vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Podhorany, Obce Toporec, zverejnené na ich
internetovej stránke obce, webovom sídle a na verejne prístupnom mieste.

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

.....................................
podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

.....................................
podpis oprávnenej osoby
odtlačok pečiatky

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru

Doručuje sa

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8
917 02 Trnava
Slovenská republika
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Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662 17
058 01 Poprad
Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Obec Podhorany
Podhorany 114
059 93 Podhorany
Slovenská republika

Obec Toporec
Námestie sv. Michala 76 2
059 95 Toporec
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Banská Štiavnica. Odštepný závod Košice
Ďumbierska 14
041 59 Košice
Slovenská republika

Na vedomie
HYDROTEAM, spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad 1
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná, 058 01 Poprad 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Slovesnský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia Dunajca a Popradu, Levočská 852/31, 058 01 Poprad 1
Okresný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 1
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