OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ernesta Rótha 30
048 01 Rožňava

Číslo spisu
OU-RV-OSZP-2020/004201-009
Vybavuje
Rožňava
26. 06. 2020

ROZHODNUTIE
Obec Bôrka, Bôrka 5, 049 42 Drnava podala listom č. OcUBo65-023/2020 žiadosť o vydanie povolenia
na uskutočnenie vodnej stavby „Nová IBV, inžinierske siete a parcelácia v obci Bôrka“ – SO 03
Rozšírenie vodovodu.

Popis konania / Účastníci konania
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej vodnej správy v zmysle ustanovení § 9 zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 61 zákona NR SR 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 neskorších predpisov ako špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval predloženú žiadosť Obce Bôrka, Bôrka 5, 049 42 Drnava,
a po vykonanom vodoprávnom konaní, v súlade s ustanovením § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 26 zákona NR SR 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 neskorších predpisov a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e stavebníkovi Obec Bôrka, Bôrka 5,
049 42 Drnava, IČO: 00 696 412 I. p o v o l e n i e na uskutočnenie vodnej stavby „Nová IBV, inžinierske
siete a parcelácia v obci Bôrka“ – SO 03 Rozšírenie vodovodu, podľa projektovej dokumentácie, ktorú
vypracoval zodpovedný projektant Ing. František Háber, asing., autorizovaný stavebný inžinier,
registrovaný pod č. 1272 * A2, v máji 2016. V súlade s § 26 ods. 4 zákona NR SR 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 neskorších predpisov je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením podľa § 66
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov. Popis a účel stavby SO - 03 VODOVOD - RAD 1-1 sa navrhuje pre SO 01 RD. Trasa vodovodu
RAD 1-1 bude napojená na jestvujúci vodovod DN80 m, pomocou výrezu vsadením prírubovej odbočky
80/80 mm, za ktorou sa osadí šupátko Š1 so zemnou súpravou DN 80 mm a poklopom. Trasa rozšírenia
vodovodu bude vedená ceste, teréne, križuje potok a v navrhovanej ceste. RAD – 1-1 je navrhovaný z
rúr PVC tlakových HDPE DN80 mm, dĺžky 252,0 m a bude ukončený podzemný hydrantom H1-V1 DN
80 mm, ktorý bude zároveň slúžiť ako vzdušník. V mieste kríženia s potokom bude potrubie pretláčané
systémom RACI a vedené v chráničke  300 mm dl. cca 3,2 m. V staničení 155,0 m je navrhovaná
armatúrna šachta s poklopom 1500/1400 mm – KLAREC. V armatúrnej šachte je navrhnuté uzatváracie
šupátko ŠZ2 DN 80 mm. V staničení 145,5 je navrhnutý podzemný hydrant PH3 so šupátkom DN 80 mm,
ktorý bude slúžiť ako vzdušník V3 a v staničení 163,9 je navrhnutý kalozvod K1 vyústený do potoka cez
výustný objekt. Na potrubí bude osadene šupátko so zemnou súpravou a poklopom DN80, pätkové
kolená a ukončené žabou klapkou. V staničení 171,5 m RAD-u 1-1, je navrhovaná prírubová odbočka
DN 80/80 mm pre RAD 1-2. Na konci RAD-u -1-1 navrhnutý podzemný hydrant PH1 DN 80 mm, ktorý
bude slúžiť ako vzdušník. Pred podzemným hydrantom PH1 budú osadené šupátko ŠZ3 DN 80 mm, so
zemnou súpravou, poklopom šupátkovým a pätkové koleno DN 80 pre napojenie podzemného hydrantu
PH1 DN 80 mm. Z vodovodného RAD-u 1-1 budú pomocou navrtávacích pásov so zemnou súpravou a
poklopom ventilovým NP DN 80/32 mm - 4 ks vysadené prípojky pre parcely, na ktorých sa plánuje
výstavba. Navrhnuté prípojky budú z rúr polyetylénových tlakových HDPE DN 32 a privedené po hranicu
stavebných parciel. RAD 1-1 je navrhovaný s dodržaním STN pri krížení a súbehu s navrhovanými a
jestvujúcimi sieťami. RAD 1-2 je vedený v navrhovanej prístupovej ceste, je navrhovaný z rúr PVC
tlakových HDPE DN 65 mm, dĺžky 18,5 m za odbočkou pre RAD 1-2 je navrhované šupátko ŠZ 4 so
zemnou súpravou a poklopom a bude za odbočkou pre navŕtavací pás NP6 . Z vodovodného RAD-u 12 budú pomocou navŕtavacích pásov so zemnou súpravou a poklopom ventilovým NP DN 65/32 mm 2 ks vysadené prípojky pre parcely, na ktorých sa plánuje výstavba. Navrhnuté prípojky budú z rúr
polyetylénových tlakových HDPE DN 32 a privedené po hranicu stavebných parciel. RAD 1-2 je
navrhovaný s dodržaním STN pri krížení a súbehu s navrhovanými a jestvujúcimi sieťami. Spôsob
prevedenia stavby: práce budú vykonávané dodávateľsky, výberovým konaním 15 dní po ukončení
verejného obstarávania. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: 35 517, 90 €. II. Pre uskutočnenie
stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto podmienky: 1./ Stavba bude uskutočňovaná podľa
projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. František Háber, asing.,
autorizovaný stavebný inžinier, registrovaný pod č. 1272 * A2, v máji 2016. 2./ S tunajším úradom
prejednať všetky zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby a ktoré by v značnej miere menili technické
riešenie alebo majetkoprávne vzťahy. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho
povolenia orgánu štátnej vodnej správy. 3./ Pri uskutočnení stavby je potrebné dodržiavať predpisy
týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4./ Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, ktoré
upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy a
ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu. 5./ Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočnením stavby nedošlo k
spôsobeniu škôd na cudzom pozemku alebo stavbe a aby nebolo obmedzené riadne užívanie
priestranstiev v jej okolí. Uloženie stavebného materiálu na cudzích pozemkoch je možné len so
súhlasom ich vlastníkov. 6./ Na zhotovenie stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, spĺňajúce
požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Ku kolaudačnému konaniu predloží stavebník doklady o vyhovujúcich
výsledkoch predpísaných skúšok, certifikáty preukázania zhody a doklady o overení vhodných
stavebných výrobkov. 7./ Stavebník je povinný pred započatím stavby požiadať o presné vytýčenie
jestvujúcich podzemných vedení. 8./ Pri križovaní s podzemnými vedeniami je stavebník povinný
dodržiavať platné STN. 9./ V súlade s Bilanciou skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
pri použití poľnohospodárskej pôdy na iné účely do jedného roka a návrhu vrátenia poľnohospodárskej
pôdy do pôvodného stavu, vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z parcely

C KN č. 288/1 v katastrálnom území Bôrka v šírke výkopu 0,80 m, v rozsahu 88,00 m2 do hĺbky 0,18 m a
túto v celkovom objeme 15,84 m3, ukladať na pozemok parcely C KN č. 288/1 druh pozemku trvalý
trávny porast, t.j. na tej istej, na ktorej sa bude realizovať stavba. Skrývka sa bude ukladať na ľavú stranu
výkopu v šírke 1m. Od výkopu na pravú stranu v šírke 3,2 m sa bude ukladať výkopová zemina a uvedená
plocha bude slúžiť aj ako manipulačná plocha. Humusový horizont bude odňatý len z časti kde bude
vykonaný výkop, v šírke 0,80 m a v dĺžke 110,00 m. Dočasný záber je počítaný aj s celou manipulačnou
plochou t.j. šírkou 5,00 m, teda výmera dočasného záberu je 550,00 m2 . Postup realizácie skrývky sa
uskutoční tak, že sa bude najprv skrývať vrchný humusový horizont v určenom množstve. Skrývka bude
uložená pozdĺž výkopu v primeranej šírke pracovného pásu. Pri skladovaní skrývky a pri jej ďalšej
manipulácií nesmie dôjsť k zmiešaniu s menej kvalitnou zeminou, štrkom, iným stavebným materiálom
a podobne. Investor zabezpečí po ukončení stavebných prác a terénnych úpravách vrátenie dočasne
odňatej poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu jednoduchou spätnou rekultiváciou t.j.
vyčistením manipulačných plôch a rozhrnutím skladovaného humusového horizontu na celú plochu
dočasného záberu až po uložení vodovodného potrubia a utlačení výkopovej zeminy vo výkopovom
páse. Až potom sa rozloží ornica a pôda sa pripraví pre následné založenie trvalého trávneho porastu.
Oseje sa trávnym semenom, povalcuje a zavlaží. Dané práce je potrebné previesť do jedného roka od
začiatku oznámenia použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel. Predpokladaný
termín prác je III.2020-III.2021. 10./ Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do
realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov. 11./ Uviesť činnosťou porušenú
poľnohospodársku pôdu do pôvodného stavu do jedného roka odo dňa použitia poľnohospodárskej
pôdy na nepoľnohospodársky účel. 12./ Skládku humusového horizontu zabezpečiť proti rozkrádaniu a
nelegálnemu odvozu. 13./ Písomne oznámiť orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad
Rožňava, pozemkový a lesný odbor, začatie a ukončenie použitia poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky účel. 14./ Podľa § 4 ods.1 zo zákona o ochrane prírody a krajiny (OPaK) vyplýva, že
každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy,
alebo ich biotopy povinný, postupovať tak aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo
poškodzovaniu. 15./ Pri vykonávaní prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a
krajiny, predovšetkým ochrany živočíchov a rastlín v zmysle § 34 a § 35 zákona o OPaK. 16./ V prípade
výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona o OPaK. V rámci
zastavaného územia obce sa na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, nameraným vo výške 130 cm nad
zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2, vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.
17./ V súvislosti s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „zákon o inváznych
rastlinách“) je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na
zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. V prípade
ich náletu na odkrytú zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým
alebo kombinovaným spôsobom. Jedná o rastliny ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec
(krídlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská. 18./ Dodržať
zabezpečenie ochrany, predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd
pri stavbe. 19./ Po skončení prác žiadateľ uvedie terén do stavu blízkeho pôvodnému. Narušený pôdny
kryt zatrávni v rámci technickej a biologickej rekultivácie terénu a zabezpečí jeho údržbu kosením, aby
sa na území nerozširovali nepôvodné druhy rastlín a drevín. 20./ Všetky používané mechanizmy musia
byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením
ropnými látkami, a to tak pri činnosti ako aj pri parkovaní. 21./ Počas prác bude zabezpečené, aby
nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadné vzniknuté skládky budú počas prác vhodným
spôsobom bezodkladne likvidované. 22./ S odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je
potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a je potrebné ich zaraďovať v zmysle
vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. – Katalóg odpadov. 23./ V prípade vzniku nebezpečného odpadu je
možné ho likvidovať len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného
odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu. Po ukončení prác je potrebné predložiť na Okresný
úrad Rožňava do 10 dní doklady o likvidácii nebezpečného odpadu. 24./ V prípade, ak sa výkopová
zemina vzniknutá pri výkopových prácach použije ako materiál na účely výstavby na mieste inom, ako

na mieste výkopu, je na využívanie takéhoto odpadu na povrchovú úpravu terénu potrebný súhlas podľa
§ 97 ods. 1 písm. s) zákona č. 79/2015 Z.z. 25./ Ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy
odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby, odvezené - predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie a pod.)
o zneškodnení resp. zhodnotení všetkých vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému
stavebnému úradu a na Okresný úrad Rožňava odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátna
správa odpadového hospodárstva. 26./ Stavebník na dotknutý pozemok Slovenského pozemkového
fondu najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnom katastrálnom odbore
Okresného úradu Rožňava návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o zriadení vecného
bremena odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude vyhotovený
geometrický plán podľa skutočného zamerania a uloženia stavby. 27./ V prípade spôsobenia škôd ich
stavebník odstráni na svoje náklady. 28./ Po dokončení stavby bude pozemok Slovenského
pozemkového fondu uvedený do takého stavu, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. 29./ Pred
zahájením prác vyzvať VVS a.s., závod Rožňava formou objednávky o presné vytýčenie smeru a výšky
vodárenských zariadení priamo v teréne. 30./ V prípade obnaženia vedení VVS a.s. prizvať zamestnanca
závodu Rožňava na kontrolu technického stavu potrubia pred jeho opätovným zasypaním. 31./ Dodržať
podmienky vyjadrenia Správy ciest Košického samosprávneho kraja zo dňa 27.05.2016 pod č. IU2016/1115-5238. 32./ Stavebník je povinný požiadať o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie III/3015
podľa § 8 cestného zákona spolu so žiadosťou o určenie dočasného dopravného značenia. 33./ V
prípade, že dôjde k obmedzeniu premávky v jazdnom pruhu, je potrebné požiadať o povolenie uzávierky
cesty podľa § 7 cestného zákona. 34./ Stavebník je povinný dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK
a podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. zo dňa 07.04.2020 pod č. 6612009358. 35./ V prípade
zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia nesmie byť porušená stabilita podperných bodov a
taktiež porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri práci v blízkosti vedenia dodržať
bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN. 36./ Stavebník je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b)
zákona č. 355/2007 Z.z. predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska
vplyvu na zdravie návrh na kolaudáciu stavby. 37./ Dodržať podmienky uvedené v stanovisku
Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Odštepný závod Banská Bystrica pod číslom CS 33/2016/
7281/2016 – 220 zo dňa 10.06.2016. 38./ Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského
vodohospodárskeho podniku š.p., Odštepný závod Banská Bystrica pod číslom CS SVP OZ BB
344/2020/18-34080 zo dňa 22.04.2020. 39./ Termín ukončenia stavby: 31.12.2022. 40./ Stavba nesmie
byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť. III. Povinnosti stavebníka: 1./ Investor
stavby oznámi zhotoviteľa stavby Okresnému úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie
v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania písomnou formou. 2./ Investor stavby oznámi
Okresnému úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie začatie stavby písomnou formou.
3./ Stavbu je možné užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník v lehote do 15 dní od
ukončenia stavby predloží orgánu štátnej vodnej správy návrh na kolaudáciu stavby podľa platného
stavebného zákona v súlade s vodným zákonom. 4./ Škody, ktoré vzniknú realizáciou vodnej stavby
„Nová IBV, inžinierske siete a parcelácia v obci Bôrka“ – SO 03 Rozšírenie vodovodu na cudzom majetku
je stavebník povinný uhradiť v zmysle platných právnych predpisov. IV. Majetkoprávne vzťahy: Objekty
budú realizované na pozemkoch v katastrálnom území obce Bôrka na parcelách KN „C“ č. 287/7, 287/5,
1470/6 ( totožná KN „E“ 1186/1 ) vo vlastníctve obce Bôrka zapísané v LV č. 254 a 269 - čiastočný, KN
„C“ 288/1 (totožná KN „E“ 1186/3), 1480/1 ( totožná KN „E“ 1186/3 ) vo vlastníctve Slovenský pozemkový
fond. Doklady, ktorými sa preukazujú práva k pozemkom, tvoria súčasť spisového materiálu.
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Bôrka dňa 19.07.2016 pod číslom 231/2016-002,
právoplatnosť nadobudlo dňa 12.08.2016. V. Všeobecné ustanovenia: 1./ Toto povolenie na
uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak sa do doby dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti stavba nezačne. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Do ukončenia lehoty na
podanie námietok neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky.

Odôvodnenie

Obec Bôrka, Bôrka 5, 049 42 Drnava podala listom č. OcUBo65-023/2020 žiadosť o vydanie povolenia
na uskutočnenie vodnej stavby „Nová IBV, inžinierske siete a parcelácia v obci Bôrka“ – SO 03 Rozšírenie
vodovodu. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Bôrka dňa 19.07.2016 pod číslom 231/2016002, právoplatnosť nadobudlo dňa 12.08.2016. Stavba bude slúžiť na zásobovanie obyvateľov obce
Bôrka pitnou vodou a požiarnou vodou. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie
oznámil listom zo dňa 12.05.2020 pod číslom OU-RV-OSZP-2020/004201-002 začatie konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a upustil od ústneho pojednávania spojeného s
miestnym zisťovaním a zároveň vyzval účastníkov konania, aby uplatnili svoje námietky a pripomienky
najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
Oznámenie o začatí konania malo povahu verejnej vyhlášky a bolo vyvesené na úradnej tabuli obce
Bôrka a Okresného úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie po dobu 15 dní. Tunajší
úrad pri vydávaní povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „„Nová IBV, inžinierske siete a parcelácia v
obci Bôrka“ – SO 03 Rozšírenie vodovodu vychádzal z dokladov predložených stavebníkom v
uskutočnenom stavebnom, vodoprávnom konaní a vyjadrení v nasledovnom rozsahu: - 2 x projektová
dokumentácia stavby pre stavebné povolenie, - listy vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, - rozhodnutie
o umiestnení stavby vydala Obec Bôrka dňa 19.07.2016 pod číslom 231/2016-002, právoplatnosť
nadobudlo dňa 12.08.2016, - súhlas stavebného úradu na vydanie povolenia špeciálnym stavebným
úradom podľa § 120 ods. (2) a § 140b stavebného zákona zo dňa 15.04.2020 pod číslom 177/2020, stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Odštepný závod Banská Bystrica pod číslom
CS 33/2016/ 7281/2016 – 220 zo dňa 10.06.2016, - vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku
š.p., Odštepný závod Banská Bystrica pod číslom CS SVP OZ BB 344/2020/18-34080 zo dňa 22.04.2020,
- vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, pozemkový a lesný odbor zo dňa 13.05.2020 pod č. OU-RV-PLO2020/004564-002, - stanovisko Okresného úradu Rožňava, pozemkový a lesný odbor zo dňa 04.03.2020
pod č. OU-RV-PLO-2020/003045-002, - čestné prehlásenie starostu obce Bôrka k existencii sietí ORANGE
SLOVENSKO a.s., - čestné prehlásenie starostu obce Bôrka k existencii sietí SPP- Distribúcia a.s., stanovisko Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Závod Rožňava zo dňa 12.03.2020 pod č.
27541/2020/O 73/2020, - vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej, a.s., pod č. 5739/2020/2019, zo
dňa 07.04.2020, - vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. zo dňa 07.04.2020 pod č. 6612009358, - súhlasné
stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave zo dňa 14.04.2016 pod č.
ORHZ-RV1-346-001/2016, - vyjadrenie Správy ciest Košického samosprávneho kraja zo dňa 27.05.2016
pod č. IU-2016/1115-5238, - vyjadrenie Správy ciest Košického samosprávneho kraja zo dňa 29.03.2016
pod č. IU-2016/1115-2676, - stanovisko Okresného úradu, Odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií zo dňa 29.03.2016 pod č. OU-RV-OCDPK-2016/005596-002, - stanovisko Slovenského
pozemkového fondu – Bratislava zo dňa 03.06.2016 pod č. SPFZ/2016/57107, SPFS/2016/16771, vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy
zo dňa 27.04.2016 pod číslom OU-RV-OSZP-2016/006461, - vyjadrenie Okresného úradu Rožňava,
odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 03.06.2020
pod číslom OU-RV-OSZP-2020/004833-003, - vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru
starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 27.04.2016 pod číslom
OU-RV-OSZP-2016/006492, - vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné
prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 03.06.2020 pod číslom OU-RV-OSZP2020/004888-002, - vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie,
štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 29.04.2016 pod číslom OU-RV-OSZP-2016/006454.
Pripomienky stanovené vo vyjadreniach účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a
organizácií z predložených dokladov sú zahrnuté do podmienok uskutočnenia stavby. Po preskúmaní
dokladovej časti žiadosti, pri zohľadnení stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej
správy a na základe priebehu a výsledku vodoprávneho konania orgán štátnej vodnej správy zistil, že
stavba je technicky odôvodnená a jej uskutočnením, pri dodržaní podmienok uskutočnenia stavby, ani
budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné
prostredie nezistil v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na uskutočnenie
vodných stavieb v rámci stavby „Nová IBV, inžinierske siete a parcelácia v obci Bôrka“ – SO 03 Rozšírenie

vodovodu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov je stavebník oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní od jeho doručenia na Okresnom úrade
Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto
rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Rozhodnutie sa
doručí : 1. Obec Bôrka, Bôrka 5, 049 42 Drnava 2. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné
prostredie Vyvesené dňa:.......................... Zvesené dňa:................................... Pečiatka, podpis

Ing. Stanislav Lukáč, CSc.
vedúci odboru
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Obec Bôrka
Bôrka 5
049 42 Bôrka
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