
OKRESNÝ ÚRAD STARÁ ĽUBOVŇA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Číslo spisu
OU-SL-OSZP-2021/002968-004

Stará Ľubovňa
11. 10. 2021

Rozhodnutie
vodoprávne povolenie, predĺženie termínu dokončenia stavby

Popis konania / Účastníci konania
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 a podľa § 61písm. a) zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon), na základe ustanovení §§ 66, 69 a § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), rozhodujúc o žiadosti stavebníka Obce Forbasy 065
01 Forbasy 40 zo dňa 23.03.2021 vo veci predĺženia lehoty dokončenia stavby „MK a IS pre IBV Za
hostincom; SO 510 00 Vodovod, SO 501 00 Splašková kanalizácia“ v zmysle § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie ktorým

m e n í

podľa § 26 ods. 3 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon), stavebné povolenie na stavbu
„MK a IS pre IBV Za hostincom; SO 510 00 Vodovod, SO 501 00 Splašková kanalizácia“, ktorá
bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Starej Ľubovni pod č. j.:
2010/00081-00004-Sp zo dňa 19.03.2010 v časti

Lehota dokončenia stavby : do 31.12.2025

Ostatné časti rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Starej Ľubovni pod č. j.:
2010/00081-00004-Sp zo dňa 19.03.2010 ostávajú nezmenené a toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou
súčasťou.
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Odôvodnenie
Obec Forbasy 065 01 Forbasy 40 žiadosťou č. FOR-79/2021-OcÚ zo dňa 22.03.2021 doručenou na
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 24.03.2021 požiadala o
predĺženie termínu ukončenia stavby na stavbu „MK a IS pre IBV Za hostincom; SO 510 00 Vodovod, SO
501 00 Splašková kanalizácia“, ktorá bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia
v Starej Ľubovni pod č. j.: 2010/00081-00004-Sp zo dňa 19.03.2010. Žiadateľ žiadosť o zmenu termínu
ukončenia stavby zdôvodnil nedostatkom finančných prostriedkov na realizáciu stavby.
Dňa 12.04.2021 oznámil Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie začatie
vodoprávneho konania z dôvodu predĺženia termínu ukončenia stavby „MK a IS pre IBV Za hostincom;
SO 510 00 Vodovod, SO 501 00 Splašková kanalizácia“ pod. č. OU-SL-OSZP-2021/002968-002 a na
základe znalosti pomerov upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania.
Správny orgán v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku dal možnosť účastníkom konania a dotknutým
orgánom, aby v termíne do 8 dní od doručenia tohto oznámenia mohli sa vyjadriť k podkladom pred
vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona,
stavebný úrad na neskôr podané námietky účastníkov konania neprihliadne. V zmysle § 61 ods. 6
stavebného zákona, ak dotknuté orgány, ktoré boli vyrozumené o začatí konania neoznámia v určenej
lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, alebo nepožiadajú o predĺženie lehoty na posúdenie stavby,
stavebný úrad má za to, že so stavbou s ním sledovaných záujmov súhlasí. Do podkladov rozhodnutia
mohli nahliadnuť na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen.
Štefánika č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa, č. dverí 209/II poschodie v pracovných dňoch. Na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného
plánu zóny sa neprihliada.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy a sieťových odvetví nevzniesli v stanovenom termíne
žiadne pripomienky a námietky, ktoré by bránili povoliť zmenu termínu ukončenia stavby „MK a IS
pre IBV Za hostincom; SO 510 00 Vodovod, SO 501 00 Splašková kanalizácia“, ktorá bola povolená
rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Starej Ľubovni pod č. j.: 2010/00081-00004-Sp
zo dňa 19.03.2010 preto špeciálny stavebný úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

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 preskúmateľné súdom po
využití všetkých riadnych opravných prostriedkov.

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 Forbasy (na internetovej stránke obce Forbasy).

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

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

PaedDr. Ladislav Polák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10269
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Doručuje sa
Obec Forbasy, Forbasy 40, 065 01  Forbasy, Slovenská republika

Na vedomie
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
OR HaZZ v Starej Ľubovni, Mýtna 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Správa povodia Dunajca a
Popradu Poprad, Levočská 852/31, 058 01 Poprad 1
Okresný úrad Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 0/1, 064 01 Stará Ľubovňa
Slovenská inšpekcia životného prostredia Inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice 1


