
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Námestie mieru 3
080 01 Prešov____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421517082251

E-mail
oszp.po@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

. .
Podľa rozdeľovníka

. .

Váš list číslo/zo dňa
/26.03.2020

Naše číslo
OU-PO-OSZP3-
2020/024393-002

Vybavuje/linka
Ing. Mária Urdová

Prešov
02. 04. 2020

Vec
ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba - zmena termínu ukončenia stavby - oznámenie

Obec Kapušany požiadala listom doručeným dňa 31. 03. 2020 o zmenu termínu ukončenia stavby „ČOV a
kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba.“ Stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu
životného prostredia Prešov, oddelenie štátna vodná správa a ochrana ovzdušia č. 4302/93/214/VO-Ba zo dňa 28.
07. 1995 pre obce Kapušany, Lada a Šarišská Poruba. Termín ukončenia stavby bude 12/2025.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia ako miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 odst. 1/ zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods.1 písm. e) zákona
č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. c) a §61 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
súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon), v zmysle § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(správny poriadok ) a § 61 stavebného zákona oznamuje začatie konania vo veci zmeny termínu ukončenia stavby.
Pretože žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie návrhu upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a uplatniť svoje námietky na Okresnom úrade Prešov,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám.
mieru 2, Prešov podľa ust. § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané
námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Neznámym účastníkom konania bude toto oznámenie doručené verejnou vyhláškou.

V listinnej podobe sa doručí:
PD Kapušany
Slovnaft, a.s., Terminál Kapušany
Ministerstvo DVRR SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám. slobody 6,
P.O.BOX 100, 800 00 Bratislava
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PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
Obec Lada, Lada 240, 082 12 Lada
Obec Šarišská Poruba, Šarišská Poruba 34, 082 12 Šarišská Poruba
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov 1
Okresný úrad Prešov, Nám. mieru 3, 080001 Prešov
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov 1
Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b 44/B, 825 11 Bratislava 25
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Okružná 359, 064 01 Stará Ľubovňa
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice 1
Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, 040 01 Košice 1
Milan Maňkoš, Ardova 1/2, 082 12 Kapušany pri Prešove


