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Rozhodnutie
ROZHODNUTIE

Výrok
Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“, v znení nesk. predpisov, v spojení s § 61 a § 71 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)“, v znení nesk. noviel a ako špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov
(stavebný zákon), preskúmal predloženú žiadosť stavebníka – Obec Cabov – v zastúpení starosta obce – o zmenu
stavby pred dokončením - predĺženie termínu ukončenia stavby: „KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU
STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA“ a v zmysle § 26 ods. 1 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách“,
v spojení s § 68 „stavebného zákona“

p o v o ľ u j e

zmenu vodoprávneho povolenia č.j. A/2006/01231-4/MS zo dňa 23.10.2006, v znení nesk. zmien (posledná zmena
termínu ukončenia stavby č. OU-VT-OSZP-2018/009496-003 zo dňa 10.10.2018 (právoplatné dňa 20.11.2018)).
Nový termín ukončenia stavby sa stanovuje do 12/2027.

Odôvodnenie
Obec Cabov – v zastúpení starostom obce Cabov – požiadala dňa 16.01.2023 Okresný úrad Vranov nad Topľou,
odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci stavby: „KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO
ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA“ o zmenu stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby
– do 12/2027. Pre pôvodnú stavbu bolo vydané vodoprávne povolenie pod číslom A/2006-01231-4/MS zo dňa
23.10.2006 (právoplatné dňa 15.11.2006), v znení neskorších zmien.

Tunajší úrad – ako špeciálny stavebný úrad – oznámil účastníkom konania dňa 23.01.2023 začatie vodoprávneho
konania v predmetnej veci. Vzhľadom na to, že pomery v území zostali nezmenené, bolo upustené od ústneho
konania. Na vznesenie prípadných námietok a pripomienok bola určená doba do 24.02.2023. Počas tejto doby neboli
tunajšiemu úradu doručené žiadne námietky a pripomienky - vo veci predĺženia termínu ukončenia tejto stavby.
Žiadateľ k predmetnej žiadosti predložil nasledovné doklady:

# Stavebný denník
# Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti
# Záverečná správa o priebehu realizácie akcie Cabov – kanalizácia 1. stavba, kanalizačná – stoková časť za rok 2012
# Rozhodnutie ministra ŽP SR o poskitnutí podpory formou dotácie z environmentálneho fondu
# Opis prác na stavbe



2 / 2

Vzhľadom na to, že stavbu v stanovenom termíne nebolo možné ukončiť (nedostatok finančných prostriedkov),
tunajší orgán štátnej vodnej správy po zvážení predloženej žiadosti rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č.j. A/2006/01231-4/MS zo dňa 23.10.2006.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení nesk. predpisov,
možno odvolať do 15-dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením jeho písomného vyhotovenia na tunajší
Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom.

Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
Obec Cabov, Cabov , 094 14  Cabov, Slovenská republika
Obec Sečovská Polianka, Hlavná 132, 094 14  Sečovská Polianka, Slovenská republika
mArchus, s.r.o., Chmeľová 3, 080 05  Prešov, Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesy Sobrance, Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica, Slovenská
republika
Slovenský vodohospodársky podnik, M. R. Štefánika 484/25, 075 34  Trebišov, Slovenská republika
Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka, Družstevná , 094 14  Sečovská Polianka, Slovenská republika

Na vedomie
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 5
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov
nad Topľou 1
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, 042 48 Košice 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, 080 01 Prešov 1
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 1
Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Okresný úrad Vranov n.T. - OSZP-ŠSOH, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou 1
Okresný úrad Vranov nad Topľou, OCDaPK, Námestie slobody 0/5, 093 01 Vranov nad Topľou 1
Okresný úrad Vranov nad Topľou, PLO, Námestie slobody 0/5, 093 01 Vranov nad Topľou 1


