odbor starostlivosti o životné prostredie
štátna vodná správa
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Číslo spisu
OU-LE-OSZP-2022/000410-013/KZ

Levoča
27.04.2022

ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška
Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný
orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e), § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods. 1
zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa ust. § 61 písm. a) 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) orgán štátnej vodnej správy a zároveň ako špeciálny stavebný úrad podľa
§ 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe Návrhu Obce Dravce, Dravce 27,
053 14 Dravce zo dňa 23.02.2022 na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodnej stavby:
„Obecný vodovod“, po vykonanom kolaudačnom - vodoprávnom konaní podľa § 73 vodného zákona,
v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov rozhodol takto:

Obci Dravce, Dravce 27, 053 14 Dravce IČO: 00 329 045

povoľuje
podľa § 26 ods. (3) a (4) vodného zákona v spojení s ustanovením § 82 ods. (1) stavebného
zákona užívanie vodnej stavby: „Obecný vodovod“, realizovanej v rámci hlavnej stavby: „Obecný
vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce“, na pozemkoch v KN parc. reg. „E“ č.: 135/1, 135/2, 150,
156, 157, 164/1, 164/3, 164/31, 165, 172/2, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 172/13,
172/14, 172/15, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 173/10, 173/11, 173/12,
173/13, 173/14, 173/15, 173/16, 173/17, 173/18, 173/19, 173/20, 173/21, 173/22, 173/23, 173/24,
173/25, 282/22, 306/1, 1119/11, 1119/13, 1262/2, 1262/3, 1262/4, na pozemkoch v KN parc. reg. „C“
č.: 5, 14/1, 341, 479, 519, 531, 533, 534, 537, 539, 540/1, 541, 542, 546/1, 548/2, 546/4, 549, 552,
563/1, 566, 571/1, 575/1, 578, 579, 600, 602, 604/2, 605, 606/1, 607, 608, 609, 610/1, 611, 612/1, 615,
616, 1165, 1164/5, 1171/2, 2264/2, 2265/1 v katastrálnom území Dravce, okres Levoča a na
pozemkoch v KN parc. reg. „E“ č.: 201/1, 201/2, 205, 209/1, 209/2, 209/3, v katastrálnom území
Spišský Štvrtok, okres Levoča.
V súlade s ustanovením § 26 ods. (4) vodného zákona je toto rozhodnutie súčasne
kolaudačným rozhodnutím podľa ustanovenia § 76 ods. (1) stavebného zákona.

A. Popis stavby, ktorá je predmetom kolaudačného konania:
V rámci predmetnej stavby bol zrealizovaný verejný vodovod.
Obecný vodovod:







čerpacia stanica,
výtlačné potrubie:
- PVC DN 90, dĺžky 1400 m,
- LT DN 150, dĺžky 130 m,
rozvodná sieť:
- PVC DN 110, dĺžky 2839 m,
- PVC DN 80, dĺžky 1275 m,
- vodovod pre rómsku osadu HDPE RC SDR 17 90 PN 10, D 110, dĺžky 98 m.
objekty zabezpečujúce účel a funkčnosť potrubia:
- 4 ks šachty,
- 16 ks hydrant podzemný,
vodojem:
- nádrž vodojem o objeme 100 m3
- vstupný objekt vodojemu,
- prepojenie vodovodného radu A do vodojemu,
- odpad z vodojemu,
- oplatenie vodojemu,
- NN prípojka,
- vnútorná elektroinštalácia a technológia.

Stavba obsahuje náležitosti podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
Nepodstatné zmeny – odchýlky skutočného realizovania vodnej stavby oproti dokumentácii overenej
v stavebnom konaní boli opísané v popise vodnej stavby. Tieto zmeny si nevyžadujú osobitné konanie.
Pri miestnom zisťovaní neboli v kolaudačnom konaní na stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili
užívaniu vodnej stavby.
Pre vodnú stavbu: „Obecný vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce“ boli vydané nasledujúce
rozhodnutia:
 územné rozhodnutie vydal pre Obec Dravce bývalý Obvodný úrad životného prostredia
Spišská Nová Ves pod číslom: 3918/1995-5-Ká zo dňa 11.4.1996
 povolenie na uskutočnenie vodných stavieb vydal pre Obec Dravce bývalý Obvodný úrad
životného prostredia Spišská Nová Ves pod číslom: 1440/4/1996/Ke zo dňa 14.mája 1996,
právoplatné dňom 10.6.1996,
 zmena vodohospodárskeho diela pred dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným
bývalým Okresným úradom Levoča, odborom životného prostredia pod číslom: 1507/2000-Ke
zo dňa 27.7.2000, právoplatné dňom 28.7.2000 v rozsahu predĺženia termínu realizácie
vodných stavieb,
 zmena č. 2 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým
Okresným úradom v Levoči, odborom životného prostredia pod číslom: 23493/4632-02KM zo
dňa 18.12.2003, právoplatné dňom 22.12.2003, v rozsahu predĺženia termínu realizácie
vodných stavieb,
 zmena č. 2 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým
Obvodným úradom životného prostredia v Poprade pod číslom: 2005/00231KM zo dňa
06.10.2005, právoplatné dňom 25.10.2005, v rozsahu predĺženia termínu realizácie vodných
stavieb,
 zmena stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným
úradom životného prostredia v Poprade pod číslom: 2010/00432/03-Fb zo dňa 28.06.2010,
právoplatné dňom 12.08.2010, v rozsahu predĺženia termínu realizácie vodných stavieb.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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B. Účel užívania stavby:
Účelom užívania vodnej stavby „Obecný vodovod“ je zabezpečenie zásobovania obyvateľov
obce pitnou vodou.

C. Podmienky povolenia:
1. Stavba sa bude užívať na účel, pre ktorý bola zriadená.
2. V súlade s § 86 ods. (1) stavebného zákona udržiavať stavbu v dobrom stave tak,
aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo
k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
3. Počas užívania stavby je vlastník povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov,
predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia.
4. Vodnú stavbu: „Obecný vodovod“, bude prevádzkovať, spravovať a udržiavať Granč, s.r.o.,
Gašparovec 107/8, 053 05 Granč-Petrovce, IČO: 36 495 841, na základe Zmluvy o uzatvorení
budúcej zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu zo dňa 08.11.2021.
5. Zabezpečiť užívanie vodnej stavby „Obecný vodovod“ v súlade s Prevádzkovým poriadkom
„Verejný vodovod – Dravce“, ktorý vypracoval Elrika a.s. v apríli 2018.
6. Vykonávať pravidelnú kontrolu, údržbu a revízie vodnej stavby v zmysle noriem v platnom
znení.
7. Akékoľvek závady a zistené nedostatky počas užívania vodnej stavby odstraňovať
pod odborným dohľadom a v súlade so stavebným zákonom a vodným zákonom v platnom
znení a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie.
8. Vodnú stavbu zabezpečiť ochranou pred prípadnou povodňou v súlade so zákonom
NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
9. Dodržať podmienky uzatvorených zmlúv.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V kolaudačnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania voči vydaniu kolaudačného
rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Odôvodnenie
Obec Dravce, Dravce 27, 053 14 Dravce, podala na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy dňa 23.02.2022 ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy a špeciálny stavebný úrad, Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodnej
stavby: „Obecný vodovod“ realizovanej v rámci hlavnej stavby: „Obecný vodovod, kanalizácia
a ČOV Dravce“, na pozemkoch v KN parc. reg. „E“ č.: 135/1, 135/2, 150, 156, 157, 164/1, 164/3,
164/31, 165, 172/2, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 172/13, 172/14, 172/15, 173/2,
173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 173/10, 173/11, 173/12, 173/13, 173/14, 173/15,
173/16, 173/17, 173/18, 173/19, 173/20, 173/21, 173/22, 173/23, 173/24, 173/25, 282/22, 306/1,
1119/11, 1119/13, 1262/2, 1262/3, 1262/4, na pozemkoch v KN parc. reg. „C“ č.: 5, 14/1, 341, 479,
519, 531, 533, 534, 537, 539, 540/1, 541, 542, 546/1, 548/2, 546/4, 549, 552, 563/1, 566, 571/1, 575/1,
578, 579, 600, 602, 604/2, 605, 606/1, 607, 608, 609, 610/1, 611, 612/1, 615, 616, 1165, 1164/5,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1171/2, 2264/2, 2265/1 v katastrálnom území Dravce, okres Levoča a na pozemkoch v KN parc. reg.
„E“ č.: 201/1, 201/2, 205, 209/1, 209/2, 209/3, v katastrálnom území Spišský Štvrtok, okres Levoča.
Dňom podania bolo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, začaté kolaudačné konanie. Povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej
stavby vydal pre Obec Dravce, bývalý Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves pod
číslom: 1440/4/1996/Ke zo dňa 14.mája 1996, právoplatné dňom 10.6.1996, zmena
vodohospodárskeho diela pred dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Okresným
úradom Levoča, odborom životného prostredia pod číslom: 1507/2000-Ke zo dňa 27.7.2000,
právoplatné dňom 28.7.2000 v rozsahu predĺženia termínu realizácie vodných stavieb, zmena č. 2
vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Okresným úradom
v Levoči, odborom životného prostredia pod číslom: 23493/4632-02KM zo dňa 18.12.2003,
právoplatné dňom 22.12.2003, v rozsahu predĺženia termínu realizácie vodných stavieb, zmena č. 2
vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom
životného prostredia v Poprade pod číslom: 2005/00231KM zo dňa 06.10.2005, právoplatné dňom
25.10.2005, v rozsahu predĺženia termínu realizácie vodných stavieb, zmena stavby pred jej
dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v
Poprade pod číslom: 2010/00432/03-Fb zo dňa 28.06.2010, právoplatné dňom 12.08.2010, v rozsahu
predĺženia termínu realizácie vodných stavieb
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené nasledujúce doklady:
 kópia rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré pre Obec Dravce vydal bývalý Obvodný úrad
životného prostredia Spišská Nová Ves pod číslom: 3918/1995-5-Ká zo dňa 11.4.1996
 kópia stavebného - vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodných stavieb, ktoré pre Obec
Dravce vydal bývalý Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves pod číslom:
1440/4/1996/Ke zo dňa 14.mája 1996, právoplatné dňom 10.6.1996,
 kópia rozhodnutia, ktorým bola povolená zmena vodohospodárskeho diela, vydané bývalým
Okresným úradom Levoča, odborom životného prostredia pod číslom: 1507/2000-Ke zo dňa
27.7.2000, právoplatné dňom 28.7.2000 v rozsahu predĺženia termínu realizácie vodných
stavieb,
 kópia rozhodnutia, ktorým bola povolená zmena č. 2 vodnej stavby pred jej dokončením,
vydané bývalým Okresným úradom v Levoči, odborom životného prostredia pod číslom:
23493/4632-02KM zo dňa 18.12.2003, právoplatné dňom 22.12.2003, v rozsahu predĺženia
termínu realizácie vodných stavieb,
 kópia rozhodnutia, ktorým bola povolená zmena č. 2 vodnej stavby pred jej dokončením,
vydané bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade pod číslom:
2005/00231KM zo dňa 06.10.2005, právoplatné dňom 25.10.2005, v rozsahu predĺženia
termínu realizácie vodných stavieb,
 kópia rozhodnutia, ktorým bola povolená zmena stavby pred jej dokončením, vydané bývalým
Obvodným úradom životného prostredia v Poprade pod číslom: 2010/00432/03-FB zo dňa
28.06.2010, právoplatné dňom 12.08.2010, v rozsahu predĺženia termínu realizácie vodných
stavieb
 projektová dokumentácia overená v stavebnom – vodoprávnom konaní,
 Geometrický elaborát, Zameranie skutočného vyhotovenia Výtlačný vodovodný rad, vodojem,
vodovodná rozvodná sieť Dravce, zo dňa 20.04.2021,
 kópia Zápisu o prevzatí dokončených stavebných prác zo dňa 2.10.2001,
 kópia Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby č. 21122015 zo dňa 12.01.2016,
 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu uzatvorená podľa
§ 289 a násl. Obchodného zákonníka zo dňa 08.11.2021,
 Záznam o prepláchnutí a dezinfekcii vodovodného potrubia zo dňa 28.10.2021,
 vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokladom o zhodnotení resp.
zneškodnení odpadov pre kolaudačné konanie č. OU-LE-OSZP-2022/000411-002 zo dňa
25.02.2022,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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čestné prehlásenie Obce Dravce č. DRA-2022/0082 zo dňa 23.02.2022, že všetky odpady
vznikajúce v procese výstavby (výkopová zemina), boli použité na spätné zásypy a terénne
úpravy,
Elaboráty kvality (atesty, certifikáty použitých stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode,
vyhlásenia o parametroch, protokoly, zápisy),
kópia Stavebného denníka,
Záznam o tlakovej-tesnostnej skúške verejného vodovodu zo dňa 28.10.2021,
Zápis o tlakovej skúške na vodovodnom potrubí zo dňa 22.6.2001,
Záznam o vykonanej kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich
odovzdaní do užívania zo dňa 22.10.2021
Skúška vodotesnosti nádrže vodojemu konaná 5.11.2010 - 12.11.2010,
Skúška vodotesnosti nádrže vodojemu konaná 18.4.2016 – 25.4.2016,
Záznam o čistení a dezinfekcii vodojemu zo dňa 05.09.2018,
Prevádzkový poriadok „Verejný vodovod – Dravce“, ktorý vypracoval Elrika a.s. v apríli
2018.

Orgán štátnej vodnej správy na základe predloženého Návrhu Obce Dravce, Dravce 27, 053
14 Dravce zo dňa 23.02.2022 na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodnej stavby:
„Obecný vodovod“ realizovanej v rámci hlavnej stavby „Obecný vodovod, kanalizácia a ČOV
Dravce“, oznámil listom Číslo: OU-LE-OSZP-2022/000410-002 dňa 28.02.2022, listom Číslo: OULE-OSZP-2022/000410-003 zo dňa 01.03.2022 a listom Číslo: OU-LE-OSZP-2022/000410-004 zo
dňa 16.03.2022 podľa § 18 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (správny poriadok) v súlade s § 73 vodného zákona a § 80 stavebného zákona, začatie
kolaudačného konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby podľa § 26 ods. (3), (4)
vodného zákona a § 82 ods. (1) stavebného zákona dotknutým orgánom, dotknutým organizáciám,
známym účastníkom a zároveň v súlade s § 21 správneho poriadku, k prejednaniu predloženého
návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29. marca 2022, so
stretnutím pozvaných v budove obecného úradu Dravce, okres Levoča, v kancelárii starostu obce
Bc. Petra Faltina. Toto oznámenie bolo v súlade s § 73 ods. (4) vodného zákona a § 26 ods. (1)
správneho poriadku oznámené verejnou vyhláškou. V súlade s ust. § 33 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníci konania a zúčastnené
osoby mali možnosť, k podkladom pre rozhodnutie, nedostatkom v ňom uvedeným ako aj spôsobu
zistenia vyjadriť sa, resp. navrhnúť jeho doplnenie, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom
a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke. Dotknuté orgány boli povinné oznámiť
svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Dňa
16.03.2022 bolo orgánu štátnej vodnej správy elektronicky doručené od Inšpektorátu práce Prešov,
Konštantínova 6, 080 01 Prešov, oznámenie číslo: IPPO/IPPO_1.2-SEKR/KON/2022/3102-2022/3927
zo dňa 16.03.2022 o neúčasti na kolaudačnom konaní. Dňa 25.03.2022 bolo orgánu štátnej vodnej
správy doručené od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Odštepný závod Košice,
Ďumbierska 14, 041 59 Košice o neúčasti na kolaudačnom konaní. Zo strany účastníkov konania a
ostatných dotknutých orgánov a organizácii neboli ku dňu ústneho pojednávania doručené žiadne
vyjadrenia ani stanoviská a neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Ústneho pojednávania sa zúčastnili: zástupca obce Dravce, zástupca Okresného riaditeľstva PZ,
okresného dopravného inšpektorátu, zástupca Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Levoči, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, a orgán štátnej vodnej správy. Na ústnom
pojednávaní bolo prerokované nasledujúce: orgán štátnej vodnej správy oboznámil prítomných
s predmetom konania a vykonal miestnu ohliadku zrealizovanej vodnej stavby.
Po nahliadnutí do stavebného - vodoprávneho povolenia vydaného orgánom štátnej vodnej
správy pod číslom: 1440/4/1996/Ke zo dňa 14.mája 1996, právoplatné dňom 10.6.1996, je
konštatovaná skutočná odsúhlasená realizácia vodnej stavby a to v kolaudačnom konaní stavby na
pozemkoch podľa aktuálneho stavu v KN parc. reg. „E“ č.: 135/1, 135/2, 150, 156, 157, 164/1, 164/3,
164/31, 165, 172/2, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 172/13, 172/14, 172/15, 173/2,
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173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 173/10, 173/11, 173/12, 173/13, 173/14, 173/15,
173/16, 173/17, 173/18, 173/19, 173/20, 173/21, 173/22, 173/23, 173/24, 173/25, 282/22, 306/1,
1119/11, 1119/13, 1262/2, 1262/3, 1262/4, na pozemkoch v KN parc. reg. „C“ č.: 5, 14/1, 341, 479,
519, 531, 533, 534, 537, 539, 540/1, 541, 542, 546/1, 548/2, 546/4, 549, 552, 563/1, 566, 571/1, 575/1,
578, 579, 600, 602, 604/2, 605, 606/1, 607, 608, 609, 610/1, 611, 612/1, 615, 616, 1165, 1164/5,
1171/2, 2264/2, 2265/1 v katastrálnom území Dravce, okres Levoča a na pozemkoch v KN parc. reg.
„E“ č.: 201/1, 201/2, 205, 209/1, 209/2, 209/3, v katastrálnom území Spišský Štvrtok, okres Levoča
Pre zabezpečenie zásobovania danej lokality pitnou vodou je zrealizovaný:
Obecný vodovod:







čerpacia stanica,
výtlačné potrubie:
- PVC DN 90, dĺžky 1400 m,
- LT DN 150, dĺžky 130 m,
rozvodná sieť:
- PVC DN 110, dĺžky 2839 m,
- PVC DN 80, dĺžky 1275 m,
- vodovod pre rómsku osadu HDPE RC SDR 17 90 PN 10, D 110, dĺžky 98 m.
objekty zabezpečujúce účel a funkčnosť potrubia:
- 4 ks šachty,
- 16 ks hydrant podzemný,
vodojem:
- nádrž vodojem o objeme 100 m3
- vstupný objekt vodojemu,
- prepojenie vodovodného radu A do vodojemu,
- odpad z vodojemu,
- oplatenie vodojemu,
- NN prípojka,
- vnútorná elektroinštalácia a technológia.

Po preskúmaní predložených dokladov a vykonanej miestnej ohliadke bolo zistené, že vodná
stavba je prevádzky schopná, bola vybudovaná v súlade s vydaným stavebným - vodoprávnym
povolením. Vodná stavba obsahuje náležitosti podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom
konaní. Nepodstatné zmeny – odchýlky skutočného realizovania vodných stavieb oproti dokumentácii
overenej v stavebnom konaní boli opísané v popise kolaudovanej vodnej stavby, pri stavebných
objektoch sú vyznačené v dokumentácii ich porealizačného zamerania a boli odsúhlasené ku dňu
kolaudácie. Tieto zmeny si nevyžadujú osobitné konanie. Pri miestnom šetrení neboli v kolaudačnom
konaní na vodnej stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili jej trvalému užívaniu. Orgán štátnej
vodnej správy požiadal na miestnom šetrení Obec Dravce o predloženie projektu skutočne
realizovanej stavby do 7 dní od vykonaného miestneho šetrenia. Z uskutočnenej miestnej ohliadky bol
vypracovaný v zmysle § 81 stavebného zákona Protokol o ústnom pojednávaní z kolaudačného
konania číslo: OU-LE-OSZP-2022/000410-008/KZ. Zástupca Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Levoči a zástupca Okresného dopravného inšpektorátu pri miestnom šetrení
podali písomne vyjadrenie do Protokolu. Obec Dravce doručila dňa 08.04.2022 orgánu štátnej vodnej
správy čestné vyhlásenie, že nedisponuje projektmi skutočného vyhotovenia z dôvodu dlhej dĺžky
výstavby a porealizačný projekt tak nahrádza porealizačné zameranie, ktoré sa konalo po uskutočnení
projektu, pri ktorom mohlo dôjsť k určitým malým odchýlkam v terénne. Skutočné dĺžky
vodovodného potrubia boli zosúladené so Záznamom o tlakovej-tesnostnej skúške verejného
vodovodu. Dňa 20.04.2022 bolo doručené Okresnému úradu Levoča, odboru starostlivosti o životné
prostredie stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Levoči. Zo strany
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účastníkov konania a ostatných dotknutých orgánov a organizácii neboli ku dňu ústneho pojednávania
doručené žiadne vyjadrenia ani stanoviská a neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky.
Orgán štátnej vodnej správy v priebehu kolaudačného - vodoprávneho konania preskúmal
uskutočnenie stavby podľa dokumentácie overenej stavebným úradom a zostavovacie podmienky
určené v stavebnom povolení. Orgán štátnej vodnej správy v kolaudačnom – vodoprávnom konaní
rozhodoval v súlade s § 73 vodného zákona a § 82 stavebného zákona. Pri tom sa riadil § 33, § 46
a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z. (vyhláška), ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
V priebehu kolaudačného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania a dotknutých
orgánov voči vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov
konania boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Vzhľadom ku skutočnosti, že užívanie vodnej stavby nie je v rozpore s verejným záujmom,
nebude mať negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie, neohrozuje práva ani záujmy iných,
orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle § 4 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov je Obec Dravce od správneho poplatku oslobodené.
Toto rozhodnutie je v súlade s § 82 ods. (6) stavebného zákona a § 26 ods. (1) správneho
poriadku oznámené verejnou vyhláškou.
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
oznámenia tohto rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.

Mgr. Blanka Forraiová
vedúca odboru
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Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov vyvesené na úradnej tabuli v obci Dravce a v obci
Spišský Štvrtok po dobu l5-tich dní a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým rozhlasom a zároveň zverejnené aj na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle
správneho orgánu, ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je
dňom doručenia.
Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá
zabezpečila vyvesenie vyhlášky

pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá
zabezpečila zvesenie vyhlášky
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