
OKRESNÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. gen. Štefánika 526/1, 064 01  Stará Ľubovňa____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-SL-OSZP-2023/000359-004

Stará Ľubovňa
17. 01. 2023

Rozhodnutie
verejná vyhláška

Výrok
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný
orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle ustanovenia § 61
písm. c), § 71 a § 65 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad
v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), rozhodujúc o žiadosti stavebníka obce Kolačkov, 065 11 Kolačkov
30, IČO: 00329959 zo dňa 25.08.2022 vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu „Kolačkov,
rozšírenie kanalizácie vetva B – SO 01 kanalizácia“ po vykonanom vodoprávnom konaní podľa § 73
vodného zákona a v zmysle § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov rozhodol takto:

p o v o ľ u j e

v zmysle §§ 120 a 66 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona a v zmysle § 26 ods. 1 a ods. 2 vodného
zákona stavbu „Kolačkov, rozšírenie kanalizácie vetva B – SO 01 kanalizácia“.

Charakteristické údaje o stavbe:
Investor : Obec Kolačkov, 065 11 Kolačkov 30,
IČO: 00329959.
Názov stavby : Kolačkov, rozšírenie kanalizácie vetva B.
Stavebný objekt : SO 01 Kanalizácia.
Kat. územie : Kolačkov
Miesto stavby : KN-C 628/1, (KN-E 2000/100), KN-C 632 , 27/2,
648/1, 648/62, 648/63, 648/64, 648/65, 648/22, 648/29.
Vlastnícke práva : LV č. 1431, 3441 (kúpna zmluva zo dňa
21.10.2022), 2316 (súhlas).
Druh pozemku : Ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie.
Charakter stavby : Vodná stavba.
Účel stavby : Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Kolačkov –
Líniová stavba.
Zodpovedný projektant : Ing. Werner Frank, autorizovaný stavebný inžinier,
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Inžinierske stavby, číslo SKSI 3269*Z*2-2.

Spôsob zhotovenia
stavby : Dodávateľsky.
Zhotoviteľ stavby : Po výberovom konaní.
Stavebný dozor : Technický dozor zhotoviteľa.
Lehota dokončenia
stavby : 31.12.2025
Stručný popis stavby :
Stavebný objekt „SO 01 Kanalizácia” :
Kanalizácia je riešená gravitačne, bude prevedená ako delená, bude slúžiť len na odvádzanie
splaškových odpadových vôd. Kanalizáciu tvorí existujúca hlavná vetva A a navrhovaná vedľajšia stoka
B. Dĺžka navrhovanej vetvy B splaškovej kanalizácie je 863,62 m. Na vetve bude vybudovaných 25 ks
kanalizačných šachiet a 42 ks kanalizačných prípojok. Trasa je vedená prevažne v zeleni súbežne s
poľnou cestou, ktorú niekoľkokrát križuje. V mieste zaústenia vetvy B do existujúcej kanalizácie dôjde
do zásahu jestvujúcej asfaltovej komunikácie, ktorá sa spätne upraví do jestvujúceho stavu. Potrubie
splaškovej kanalizácie je navrhnuté z PVC DN 250 SN8 dĺžky 863,62 m. Na splaškovej kanalizácii sa
vybuduje 42 kanalizačných prípojok. Prípojky budú vybudované z potrubia PVC DN 150 a budú ukončené
záslepkou DN 150 na hranici pozemku majiteľa nehnuteľnosti.

Technické údaje:
Vetva B
Materiál potrubia : PVC DN 250, SN8 dĺžky 863,62 m
Kanalizačné prípojky: PVC DN 150, SN8 dĺžky 262,45 m (42 ks)
Prepravované médium: splaškové odpadové vody
Kanalizačné šachty: Ø 1000mm – 25 ks
Celková dĺžka kanalizácie: PVC DN 250 – 863,62 m.

Podmienky pre realizáciu stavby:

1. Stavba bude zrealizovaná podľa overeného projektu stavby pri dodržaní platných stavebných predpisov
STN, ustanovení stavebného zákona a vodného zákona.
2. Na znak overenia boli výkresy projektu opatrené pečiatkou stavebného úradu. Tento projekt stavby je
stavebník povinný predložiť ku kolaudačnému konaniu.
3. Zmeny a odchýlky od schválenej PD je možné vykonať iba so súhlasom stavebného úradu za
súčasného splnenia podmienok v bode 1.
4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Stavebník zabezpečí priestorové vytýčenie stavby oprávnenou osobou.
6. Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov
konania.
7. Stavebník písomne oznámi začatie stavby špeciálnemu stavebnému úradu (OÚ – Stará Ľubovňa).
8. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona.
9. Stavebník je povinný nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke povoleného
vodohospodárskeho diela podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
10. Pred začatím prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení.
11. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov
konania:

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SL-OSZP- 2021/005440-002 zo dňa 14.07.2021, ktorým požaduje:
Upozorňujeme, že so stavebným odpadom, vznikajúcim v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je
potrebné nakladať v zmysle § 77 ods. 1, 2/ zákona o odpadoch, zabezpečiť jeho spracovanie v zmysle
hierarchie odpadového hospodárstva (odpady zhodnotiť pri svojej činnosti a nevyužité ponúknuť inému
na zhodnotenie, resp. zneškodnenie), viesť jeho evidenciu (podľa prílohy č. 1/ Vyhl. MŽP SR č. 366/2015
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Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov), ohlasovať ročné
údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu.
Pri stavebných prácach na výstavbe obecnej splaškovej kanalizácii Vetva B v obci Kolačkov sa
predpokladá vznik stavebných odpadov (17 01 01-betón, 17 02 02-plasty, 17 03 02-bitúmen. zmesi, 17 05
04-zemina a kamenivo, 17 05 06-výkopová zemina), ktoré sú zatriedené podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015
Z.z., v znení vyhlášky č. 320/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do kategórie ostatný odpad.
V rámci kolaudačného konania, resp. pred kolaudáciou stavby je stavebník povinný požiadať Okresný
úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP o vyjadrenie ku kolaudácii v zmysle § 99 ods. 1 písm. b, bod.
5/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a doložiť a preukázať potrebnými dokladmi (kópia právoplatného
stavebného povolenia, potvrdenie o prevzatí odpadu do zberne, na skládku a pod.), akým spôsobom bolo
naložené s uvedenými stavebnými odpadmi.
Podľa dokumentácie sa všetky vzniknuté stavebné odpady dočasne zhromaždia v mieste stavby pred
ďalším nakladaním. Výkopová zemina (17 05 06) bude z časti využitá na vyplanírovanie - násypy a úpravu
terénu pozemku investora - využitie na vlastné účely. Nevyužitá zemina a kamenivo (17 05 04, 17 05 06),
bitúmenové zmesi (17 03 02), zvyšky betónu (17 01 01), zhromaždené vo VOK sa po zaplnení zneškodnia
na skládke, ktorá je povolená na takýto druh odpadu (zneškodnenie činnosťou D 1 podľa prílohy č. 2/
zákona o odpadoch).
Realizátor stavebných prác bude mať uzatvorené zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí majú oprávnenie
na odvoz a likvidáciu daných druhov odpadov.
Obaly z papiera (15 01 01, 20 01 01), plastov (15 01 02, 20 01 39) a kovu (15 01 04, 20 01 40) je potrebné
vytriediť a uložiť do nádob, ktoré sú na účel zberu v obci umiestnené.
Stavebník - pôvodca odpadov (osoba, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajú - podľa § 77 ods. 2/ zákona
o odpadoch) zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti ako držiteľ podľa § 12, 14 zákona
o odpadoch, kde v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva zhodnotí odpady pri svojej činnosti a
nevyužité ponúkne na zhodnotenie, resp. zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa
tohto zákona.
Zároveň si bude zhotoviteľ plniť všetky povinnosti podľa platného schváleného Všeobecného záväzného
nariadenia obce Kolačkov o nakladaní s odpadmi.
Upozorňujeme, že toto stanovisko sa považuje za záväzné podľa § 99 ods. 2/ zákona č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch, ale nenahrádza vyjadrenia, súhlasy alebo rozhodnutia podľa iných právnych predpisov.

Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SL-OSZP-2021/005376-002 zo dňa 08.07.2021, ktorým požaduje:
Upozorňujeme, že ak bude prípadne potrebný výrub drevín z dôvodu umiestnenia stavby, je potrebné
postupovať najmä podľa zákona č. 543/2002 Z. z (viď najmä §§ 46 až 48 tohto zákona).

VSD a.s:
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 13556/2021/ zo dňa 13.08.2021. Súhlasí s vydaním stavebného
povolenia. V ktorom požadujú.
1. V trase navrhovanej stavby sa nachádzajú vzdušné – nadzemné NN a VN vedenia, ktoré si môžete
lokalizovať na mieste.
2. V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita
podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach
v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN.
3. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v
majetku VSD, a.s.. prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy
neevidujeme.

Distribúcia SPP a.s.:
Dodržať podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0628/2022/Hy zo dňa 06.09.2022.V ktorom súhlasí s dodržaním
nasledovných podmienok:
1. Pred realizáciu zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný
požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
2. v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/
alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykoná bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m,
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3. stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)
najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác
upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená
za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €.
4. stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby
a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských
zariadení,
5. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností
v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
6. stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu
od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredového (ďalej ako „STL“) plynovodu a
vo vzdialenosti menšej ako 1, 50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po
predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových
mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové,
ako aj bezvýkopové technológie,
7. pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným
spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku
križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárskemu zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie
ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a
taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre
uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
8. v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s
s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú
dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonanie takýchto prác,
9. vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo
vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
10. ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia,
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do
stavebného denníka,
11. prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
12. stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby
odkrytia proti poškodeniu,
13. stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré
by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
14. každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musia byť ihneď ohlásené
SPP-D na tel. č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života,
zdravia a majetku verejnosti,
15. upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom
pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť pokutu podľa ustanovení Zákona
o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť
aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenie podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
16. stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP
700 02,
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17. stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
18. stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
19. stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských
zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty,
trvalé porasty a pod..

Slovak Telekom, a.s.:
Dodržať podmienky vyjadrenia č. 6612225875 zo dňa 17.08.2022 :
Predmetnou stavbou nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekomu, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje
do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie), vyzvať
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti.
3. Žiadateľ je povinný dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK uvedené v predmetnom vyjadrení.

Správa a údržba ciest PSK.:
Dodržať podmienky stanoviska č. SUCPSK-SL/0282/2021-001zo dňa 16.07.2021 v ktorom požadujú:
1. Živičný kryt časti vozovky je potrebné narezať rezačom špár.
2. Spätná úprava rozkopávky vozovky bude pozostávať z konštrukčných vrstiev a za dodržania
technologického postupu podľa prílohy.
3. Žiadateľ ručí a zodpovedá za škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po
dobu 60 mesiacov od ukončenia resp. kolaudácie stavby.
4. Potrubie musí byť uložené min. 1,2 m pod niveletou vozovky danej cesty.
5. Pri realizačných prácach sa nesmie skladovať žiaden materiál na danej vozovke.
6. SÚC PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizvať zástupcu SÚC PSK,
oblasť Stará Ľubovňa na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo
forme písomného zápisu. Bez predloženie písomného zápisu SÚC PSK nevydá súhlasné stanovisko k
užívaniu stavby.
7. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť
do pôvodného stavu na vlastné náklady.
8. Každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3147 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým
správcom.
9. Žiadateľ bude zodpovedať za zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky počas realizácie
prác.
10. Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným
ODI PZ SR.

Krajský pamiatkový úrad:
Súhlasí s vydaní stavebného povolenia v zmysle záväzného stanoviska č. KPUPO-2021/15558-2/59976/
HM zo dňa 21.07.2021 s nasledujúcimi podmienkami:
1. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo
nezničil.
2. Stavebník oznámi Krajskému pamiatkovému úradu Prešov začatie stavebných zemných prác v
predstihu minimálne troch pracovných dní.

Okresné riaditeľstvo PZ v Starej Ľubovni:
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Súhlasí s vydaní stavebného povolenia v zmysle stanoviska č. ORPZ-SL-ODI1-20-050/2021 zo dňa
02.07.2021 za dodržania podmienky:
1. Okresný dopravný inšpektorát v Starej Ľubovni si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky
alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý
verejný záujem, v ostatných písomných stanoviskách.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Všeobecné ustanovenia
1. Vybudovaná vodná stavba je stavbou trvalou po dobu jej životnosti.
2. Toto rozhodnutie platí podľa § 67 stavebného zákona v znení jeho noviel dva roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v termíne do dvoch rokov bude stavba začatá.

Odôvodnenie
Obec Kolačkov, Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa, IČO: 00329959 v zastúpení starostom obce Pavlom
Zamiškom, (ďalej navrhovateľ) žiadosťou, ktorá bola doručená na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor
starostlivosti o životné prostredie, dňa 25. 08. 2022, požiadala o vydanie stavebného povolenia na vodnú
stavbu „Kolačkov, rozšírenie kanalizácie vetva B – SO 01 kanalizácia“.

Dňom podania žiadosti navrhovateľa bolo začaté správne konanie v zmysle § 18 ods. 2 správneho
poriadku, §§ 120 a 66 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona a v zmysle § 26 ods. 1 a ods. 2 vodného
zákona v znení neskorších predpisov vo veci vydania stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Žiadateľ spolu so žiadosťou doložil:
- Projektová dokumentácia páre 2,5,6.
- Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 303/2021 – SÚ/Jk zo dňa 27.08.2021 (právoplatné dňa 08.10.2021).
- Súhlas v zmysle § 120 stavebného zákona č. 490/2021-SÚ/Jk zo dňa 23.11.2021.
- LV č. 3441, 1431, 2316.
- Geometrický plán č. 29/2022 zo dňa 16.06.2022.
- Geometrický plán č. 28/2022 zo dňa 02.06.2022.
- Súhlas s uložením inžinierskych zo dňa 14.07.2021
- Súhlas s uložením inžinierskych zo dňa 03.10.2022 (Jozef a Marta Horanský)
- Súhlas s uložením inžinierskych zo dňa 03.10.2022 (Pavol a Anna Zamišková)
- Súhlas s uložením inžinierskych zo dňa 03.10.2022 (Bývalá urbárna obec Kolačkov, PS)
- Vyjadrenie SPP Distribúcia č. TD/NS/0628/2022/Hy zo dňa 06.09.2022.
- Vyjadrenie VSD, a.s. č 13556/2021/PP zo dňa 13.08.2021.
- Vyjadrenia OU – SL č. OU-SL-OSZP-2021/005326-002 zo dňa 07.07.2021, OU-SL-
OSZP-2021/005376-002 zo dňa 08.07.2021, OU-SL-OSZP-2021/005440-002 zo dňa 14.07.2021, OU-
SL-OCDPK-2021/005146-002 zo dňa 09.07.2021, OU-SL-PLO-2021/006139-002 zo dňa 06.08.2021.
- Vyjadrenie spol. Slovak Telekom, a.s. č. 6612225875 zo dňa 17.08.2022.
- Vyjadrenie spol. Prvá internetová, s.r.o. č. 18/2021 zo dňa 18.06.2021.
- Vyjadrenie PVPS, a.s. č. P-14300/2021 O-14899/2021 zo dňa 30.06.2021.
- Stanovisko OR HaZZ Stará Ľubovňa č. ORHZ-SL-2021/000233-002 zo dňa 02.07.2021.
- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu č. KPUPO-2021/15558-2/59976/HM zo dňa
21.07.2021.
- Záväzné stanovisko obce Kolačkov č. S2021/00173-851.
- Stanovisko Okresného riaditeľstva PZ v Starej Ľubovni č. ORPZ-SL-ODI1-50-050/2021 zo dňa
02.07.2021.
- Stanovisko Správy a údržby ciest PSK č. SUCPSK-SL/0282/2021-001 zo dňa 16.07.2021.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako špeciálny stavebný úrad
listom č. OU-SL-OSZP-2022/007441-002 zo dňa 06.09.2022 oznámil začatie stavebného konania a
nariadil ústne konanie a miestne zisťovanie na deň 05.10.2022 so zrazom pozvaných na Obecnom úrade
Kolačkov. V liste poučil účastníkov konania a dotknuté orgány, že si môžu svoje námietky uplatniť na
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Okresnom úrade Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie najneskôr však na ústnom
konaní dňa 05.10.2022, inak sa na ne neprihliadne.
V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán dal možnosť účastníkom konania a zúčastneným
osobám, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie v lehote uvedenej v tomto oznámení. Zároveň upozorňujeme, že ak sa
v stanovenom termíne oslovené subjekty nevyjadria, predpokladá sa, že súhlasia s vydaním rozhodnutia
a nemajú k jeho návrhu pripomienky.

Na vodoprávnom konaní účastníci konania (podľa prezenčnej listiny) vyjadrili súhlas s vydaním
stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Dotknuté orgány ktoré boli účastné na vodoprávnom konaní
súhlasili s vydaním vodoprávneho povolenia na predmetnú stavbu za splnenia podmienok, ktoré boli
doložené vo forme písomných stanovísk, resp. vyjadrení, ktoré sú súčasťou spisového materiálu. Správny
orgán predmetné podmienky dotknutých orgánov zapracoval do tohto rozhodnutia a podmienky sú
zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Dňa 21.10.2022 žiadateľ doložil Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 21.10.2022.

V zmysle § 65 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy pri vydávaní rozhodnutia vychádzal z
výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd, z vodnej bilancie,
z programu opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu,
z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd
znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.

Po zohľadnení pripomienok účastníkov konania ako aj dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré sú
uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia a doložení potrebných dokladov špeciálny stavebný úrad
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania nie sú záporné ani protichodné. Orgán štátnej
vodnej správy v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by znemožňovali vydanie tohto rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch je obec oslobodená od
správnych poplatkov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa v lehote 15 dní odo dňa
doručenia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je podľa § 177 a násl. zákona č.
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona. Za deň doručenia
sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli obce Kolačkov (na internetovej stránke obce Kolačkov).

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

pečiatka a podpis orgánu, ktorý pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie vyhlášky: zabezpečil zvesenie vyhlášky:

PaedDr. Ladislav Polák
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vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10269

Doručuje sa
Obec Kolačkov, Kolačkov 30, 065 11  Kolačkov, Slovenská republika

Na vedomie
Bývalá urbárna obec Kolačkov, pozemkové spoločenstvo, Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa
Pavol Zamiška, Kolačkov 130, 065 11 Kolačkov
Mgr. Anna Zamišková, Kolačkov 130, 065 11 Nová Ľubovňa
Jozef Horanský, Kolačkov 121, 065 11 Nová Ľubovňa
Marta Horanská, Kolačkov 121, 065 11 Nová Ľubovňa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Banská Štiavnica. Odštepný závod Košice,
Ďumbierska 14, 041 59 Košice 1
Ing. Werner Frank, Dolný Smokovec 52, 059 81 Vysoké Tatry
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 508/1, 064 01 Stará Ľubovňa
OR HaZZ Stará Ľubovňa, Mýtna 5, 064 01 Stará Ľubovňa
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa, Levočská 25, 064 01 Stará Ľubovňa
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Okresný úrad Stará Ľubovňa, oszp, Nám. gen. Štefánika 0/1, 064 01 Stará Ľubovňa
Okresný úrad Stará Ľubovňa, okr, Nám. gen. Štefánika 0/1, 064 01 Stará Ľubovňa


