Obec Petrovce
Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Petrovce
Číslo sp. 223/ 2018 – 0005

V Petrovciach dňa 27.09.2018

Vec
VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
KOMENSKÉHO 50, KOŠICE
Stavba: „Petrovce – rozšírenie akumulácie vodojemu“
Predĺženie platnosti stavebného povolenia

Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Petrovce, ako príslušný stavebný úrad vydal dňa 10.09.2046 pod č.sp. 271
a 272/2014-004 stavebníkovi - Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského
50, 040 01 Košice (IČO: 38570460) stavebné povolenie pre stavbu: „Petrovce – rozšírenie
akumulácie vodojemu“- STAVEBNÉ OBJEKTY: SO 04 - Spevnená plocha a úpravy terénu,
SO 05 - Rekonštrukcia oplotenia , na pozemku parc. č. CKN 455 k.ú. Petrovce mimo
zastavaného územia obce (v jestvujúcom areáli vo vlastníctve VVS, a.s. Košice). Predĺţenie
platnosti tohto povolenia polo povolené rozhodnutím pod.č. 216/2016-0004 zo dňa
18.08.2016, právopl. 19.09.2018 vydané Obcou Petrovce.
Na ţiadosť stavebníka zo dňa 21.08.2018 obec Petrovce, stavebný úrad príslušný podľa §u 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon a stavebný úrad) prerokoval opätovnú ţiadosť
podľa §-61 a §-69 ods. l. stavebného zákona s dotknutými orgánmi štátnej správy a známymi
účastníkmi konania. Po prerokovaní návrhu a preskúmaní ţiadosti stavebný úrad podľa § - 69
a §-u 70 stavebného zákona

predlžuje
platnosť uvedeného stavebného povolenia – na dva roky odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Pre uskutočnenie stavby sa mení podmienka termínu ukončenia stavby:
Nový termín ukončenia stavby sa stanovuje do: 12/2025
Ostatné podmienky stavebného povolenia zostávajú v platnosti.
V rámci konania ohľadom opätovného predĺženia platnosti stavebného povolenia neboli zo
strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy podané žiadne námietky,
preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.
Odôvodnenie :
Stavebník oznámil stavebnému úradu, ţe stavbu nemôţe začať do dvoch rokov odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia o predĺţení právoplatnosti stavebného povolenia – rozhodnutie č.
216/2016-0004 zo dňa 18.08.2016, právopl. 19.09.2018 a poţiadal o opätovné predĺţenie jeho
platnosti. Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretoţe
predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, najmä zostali
v platnosti stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, vyhovel ţiadosti o predĺţenie jeho
platnosti.
Poučenie :
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu moţno podať odvolanie (riadny opravný
prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Petrovce, Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31
Petrovce. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 1 a 2 stavebného
zákona a musí byť v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené na úradnej
tabuli obce Petrovce a web- stránke obce Petrovce po dobu 15 dní. Posledný deň tejto
lehoty je deň doručenia.
Ing. Miroslav Bobrik
starosta obce

Doručí sa:
1./ Vodohospodársky projekt s.r.o., Kavečianska cesta 41, 040 01 Košice
Projektová kancelária vodohospodárskych stavieb
Ing. Stanislav Zembiak
2./ Obec Petrovce
3./ VVS, a.s., závod Vranov n/T, Mlynská 1348, 093 19 Vranov n/T
4./ Východoslovenská vodáreská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

5./ Okresný úrad Vranov nad Topľou- odbor starostlivosti o ŢP, Námestie Slobody 5, Vranov
n.T.
6./ Štátna ochrana prírody SR RSOPaK, Hlavná 93, Prešov
7./ Ostatným (neznámym) účastníkom konania bude toto oznámenie doručené verejnou
vyhláškou

Vyvesené dňa:

01.10.2018

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky
podpis oprávnenej osoby

