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Vec
O z n á m e n i e o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby a o upustení od ústneho pojednávania verejná vyhláška
Obec Drienica, OcÚ Drienica 168, 083 01 Sabinov, IČO 00326968 požiadala listom č. DRC-2022/096-OCÚ zo dňa
19.04.202 doručeným dňa 19.04.2022 o predĺženie termínu ukončenia výstavby na stavbu „Rozšírenie vodovodu
a kanalizácie v lokalite Gacky“.
Stavebné povolenie na uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutím Obvodným úradom životného prostredia v Prešove
pod č. ObÚ ŽP/2010/00148-00004/Gi-ŠVS zo dňa 10.05.2010, právoplatné dňom 9.6.2010. Termín ukončenia
výstavby vodnej stavby bol v podmienke č. 9 určený do 06.2013. Termín ukončenia výstavby hore uvedenej stavby
bol menný následne:
- Rozhodnutím č. OÚ ŽP/2013/00066-00003/Gi/ŠVS zo dňa 25.03.2013, právoplatné dňom 7.5.2013 určený do
06/2016.
- Rozhodnutím č. OU-SB-OSZP-2015/001129-03-Se/ŠVS zo dňa 21.12.2015, právoplatné dňom 19.1.2016 určený
do 12/2020.
- Rozhodnutím č. OU-SB-OSZP-2021/000150-009 zo dňa 12.01.2021, právoplatné dňa 24.2.2021 určený do
10/2022.
Stavba je začatá a vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov nedokončená. Časť stavby je už skolaudovaná.
Okresný úrad Sabinov, 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 ustanovením § 61, § 71 a § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, § 120, § 61, § 69 a § 70
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov,
oznamuje začatie konania vo veci
1. predĺženia termínu ukončenia výstavby vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite Gacky“
určeného v podmienke č. 9 rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Prešove pod č. ObÚ
ŽP/2010/00148-00004/Gi-ŠVS zo dňa 10.05.2010, právoplatné dňom 9.6.2010 na nový termín ukončenia výstavby
do 12/2024.
Ostatné časti rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Prešove pod č. ObÚ ŽP/2010/00148-00004/GiŠVS zo dňa 10.05.2010, právoplatné dňom 9.6.2010 ostávajú nezmenené.
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Pretože Okresnému úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie sú dobre známe pomery a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej žiadosti, v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov, upúšťa sa od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť na Okresnom úrade Sabinov, odbor starostlivosti o životné
prostredie, najneskoršie do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na základe jeho
žiadosti lehotu pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej zmene stavby, má sa za to, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. Písomné
plnomocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho
zastupovala konkrétna osoba.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov, musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli
obce Drienica a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Po zvesení verejnej vyhlášky, žiadame obec Drienica, aby túto verejnú vyhlášku doručila na Okresný úrad Sabinov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, prípadne potvrdenie o námietkach a o vyvesení verejnej vyhlášky.
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