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Vec
"Zmena rozhodnutia býv. Krajského úradu životného prostredia Košice, č. 2011/00568 zo dňa 10.10.2011"
- odpoveď z výsledku prejednania podania

Obec Hýľov, Obecný úrad Hýľov 21, 044 12 Hýľov, zastúpená starostkou obce Bc. Júliou Kočíkovou,
listom č. 15/2020/E zo dňa 21.01.2020, doručeným dňa 05.02.2020 zaslala Okresnému úradu Košice,
odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) podanie označené ako žiadosť o
zmenu rozhodnutia býv. Krajského úradu životného prostredia Košice, č. 2011/00568 zo dňa 10.10.2011
(ďalej len „rozhodnutie“).

Vyššie uvedeným rozhodnutím Obci Hýľov, ako príslušnému stavebnému úradu pre rodinné domy, bolo
uložené opatrenie v nasledovnom znení:
cit: „Vzhľadom na kapacitné zaťaženie, technický a technologický stav jestvujúcej ČOV v obci Hýľov
nebude možné do doby rekonštrukcie uvažovať s napojením lokalít pre výstavbu rodinných domov, ktoré
boli schválené v rámci zmien a doplnkov územného plánu obce Hýľov v decembri 2009.“

Obec Hýľov, zastúpená starostkou obce, požiadala o prehodnotenie tejto obmedzujúcej podmienky.

Obe Hýľov požiadala o zmenu rozhodnutia z nasledovných dôvodov:

1) Demografický vývoj počtu obyvateľov v obci je rastúci a záujem o život v obci je vysoký. Obec Hýľov,
ako príslušný stavebný úrad je nútený žiadateľov o stavebné povolenie podmieniť, aby odvádzanie
splaškovej vody riešili napojením na žumpu, čo je pre obec, ktorá sa nachádza v pásme hygienickej
ochrany nežiadúce.
2) Okresný úrad Košice - okolie v rozhodnutí č. OU-KS-OSZP-2019/004248 zo dňa 08.04.2019 vydanom
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len „VVS, a.s.“) konštatuje, že za účelom
zníženia balastných vôd z povrchového odtoku do ČOV Hýľov, VVS, a.s. v rokoch 2017 - 2018
zabezpečila realizáciu vložkovania UV rukávom Brandeburg. Zároveň boli kompletne zrekonštruované
profily kanalizačného potrubia DN 300, DN 400, DN 500 a DN 600 v celkovej dĺžke 2197 m.

Na základe predloženej žiadosti okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP2-2020/016410 zo dňa 10.03.2020
oznámil v danej veci začatie konania a zároveň nariadil ústne pojednávanie na deň 26.03.2020.
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Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazy spôsobenej koronavírusom COVID-19, okresný úrad listom č. OU-KE-
OSZP2-2020/016410 zo dňa 23.03.2020 zrušil termín nariadeného ústneho pojednávanie vo veci zmeny
rozhodnutia. Zároveň okresný úrad vo vyššie citovanom liste uviedol, že v súlade s vydaným Usmernením
generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady
vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej
situácie v Slovenskej republike, č. VI/2 z 13. marca 2020, náhradný termín bude okresným úradom určený
dotknutým subjektom písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky.

V súvislosti s pokračovaním konania v danej veci okresný úrad, ako vecne a miestne 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) a ods. 2 vodného zákona, podľa § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) nariadil ústne pojednávanie na deň
05. júna 2020 /piatok/ o 9,00 hod., so zrazom pozvaných v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce
Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Hýľov.

Predmetom ústneho pojednávania bolo so všetkými prizvanými subjektmi prejednanie podania Obce
Hýľov č. 15/2020/E zo dňa 21.01.2020, za účelom objasnenia skutkového stavu v danej veci, prejednanie
možných postupov a riešení v súlade so súčasne platnou legislatívou a prijatia prípadných záverov, resp.
opatrení, v súvislosti so súčasným stavom ČOV Hýľov, ako aj možnosťami napájania rodinných domov
na verejnú kanalizačnú sieť s následným odvádzaním odpadových vôd na ČOV Hýľov.

Okresný úrad na základe výsledku prejednanie podania Obce Hýľov č. 15/2020/E zo dňa 21.01.2020
s prítomnými prizvanými subjektmi a na základe predložených materiálov a dokladov prijal nasledovné
závery:

A) Právoplatné rozhodnutie býv. Krajského úradu životného prostredia Košice, č. 2011/00568 zo dňa
10.10.2011 ostáva naďalej v platnosti.

B) V rámci vyjadrenia obce k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavieb rodinných domov,
obec – ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, jednoznačne uvedie, či je navrhovaná stavba je
zahrnutá do „Zmien a doplnkov územného plánu obce Hýľov“ schváleného v decembri 2009.

Ak ide o takúto stavbu, uvedenú v zmenách a doplnkoch územného plánu obce, bude riešené odvádzanie
splaškových odpadových vôd formou žumpy, s možnosťou realizácie kanalizačnej prípojky, ktorá bude
zaslepená a po rekonštrukcii ČOV Hýľov bude možné napojenie na verejnú kanalizáciu.

Ak ide o stavbu, ktorá nespadá do vyššie uvedených zmien a doplnkov územného plánu obce, tzn.,
ak stavba bola riešená už v územnom pláne schválenom pred rokom 2009, bude možné – na základe
súhlasného stanoviska VVS, a. s. - riešiť odvádzanie splaškových vôd napojením sa na splaškovú
kanalizáciu.

Stavebník plánovaného rodinného domu spolu s projektovou dokumentáciou a ostatnými požadovanými
dokladmi bude dotknutým orgánom a organizáciám (Okresnému úradu Košice – okolie, odboru
starostlivosti o životné prostredie, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p.,
OZ Košice) zároveň predkladať vyjadrenie/stanovisko obce, preukazujúce súlad navrhovanej stavby s
územným plánom obce, podľa vyššie uvedeného.

C) Vecne a miestne príslušným orgánom štátnej vodnej správy, ako aj špeciálnym stavebným úradom na
vodné stavby (ČOV Hýľov, verejná kanalizácia) je Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o
životné prostredie, Hroncova 13, Košice, ktorý začne z vlastného podnetu konanie podľa § 66 vodného
zákona voči vlastníkovi stavby/stavebníkovi – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s., vo veci
odstránenia zistených nedostatkov. Predmetom správneho konania bude nariadenie rekonštrukcie ČOV
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Hýľov vrátane časového harmonogramu jednotlivých krokov (spracovanie projektovej dokumentácie,
stavebného povolenie apod.).

Okresný úrad Vám súčasne zasiela záznam z ústneho pojednávania vo veci prejednania podania Obce
Hýľov, označeného ako žiadosť o zmenu rozhodnutia býv. Krajského úradu životného prostredia Košice,
č. 2011/00568 zo dňa 10.10.2011, uskutočneného dňa 05.06.2020, so zrazom pozvaných v zasadacej
miestnosti obecného úradu Obce Hýľov.

1x záznam

Ing. Jana Hruščáková
vedúca oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


