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Vec
„Košice – Furča – prívod vody“ - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou
Stavebník – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48
Košice, IČO: 36570460, podal dňa 23.04.2020 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
vodnej stavby „Košice – Furča – prívod vody“.
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vydal Okresný úrad Košice, odbor
starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) rozhodnutím č. OU-KE-OSZP22014/010626 zo dňa 07.04.2014, právoplatné dňa 20.05.2014. Rozhodnutie o predĺžení
platnosti stavebného povolenia vydal okresný úrad rozhodnutím č. OU-KE-OSZP22016/020496 zo dňa 27.06.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2016.
Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie vodnej stavby.
Predmetom kolaudačného konania je:
SO 08 01 Prívodné potrubie
PS 08 01 Strojnotechnologické zariadenie armatúrnej odbočkovej šachty
PS 08 03 Strojnotechnologické zariadenie vodojemu
PS 08 04 Elektrotechnologické zariadenie vodojemu
Vodná stavba je vybudovaná na pozemkoch v k.ú. Košická Nová Ves, k.ú. Furča, okres
Košice III, a v k.ú. Hrašovík, okres Košice - okolie.
Okresný úrad ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4
ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 60 ods. 1 písm. a)
druhého bodu a ods. 2 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)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad vo
veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), konajúc v súlade s § 79 a § 80 stavebného zákona
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začatie kolaudačného konania vodnej stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom a na
prerokovanie predloženého návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň:
27. augusta 2020 o 09:00 hod. (štvrtok)
so stretnutím pozvaných v zasadačke Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na
prízemí, Komenského 50, 042 48 Košice.
Účastníci kolaudačného konania, obec a dotknuté orgány môžu svoje námietky
a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní, inak sa na ne
neprihliadne.
Do podkladov kolaudačného konania možno nahliadnuť na okresnom úrade,
Komenského 52, 041 26 Košice, 10.poschodie, č. dv.1003 v pracovných dňoch od 08:00 do
14:00 hod. a pri ústnom pojednávaní.
Na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie stavebník je povinný pripraviť doklady
v zmysle §18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ďalšie doklady vyplývajúce
z podmienok povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc.
Toto konanie sa týka líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, preto podľa
§ 73 ods. 6 vodného zákona pozvanie na ústne pojednávanie bude oznámené verejnou
vyhláškou najmenej 30 dní pred ústnym pojednávaním na webovom sídle okresného úradu
https://www.minv.sk/?starostlivost-o-zivotne-prostredie-ouke a súčasne zverejnené, resp.
vyvesené v dotknutých obciach spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Jana Hruščáková
vedúca oddelenia
Oznámenie sa doručuje s povinnosťou vyvesiť, resp. zverejniť:
1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 01 Košice
3. Mestská časť Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice
4. Obec Hrašovík, Hrašovík 36, 044 42 Rozhanovce
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