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Číslo spisu
OU-KE-OSZP2-2020/025514-008
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Košice
01. 10. 2020

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), 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) druhého bodu 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“), 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 podľa § 73 ods. 1 vodného zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe
prerokovania návrhu stavebníka a výsledku kolaudačného konania rozhodol takto: stavebníkovi: Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, I. podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v
spojení s § 82 ods. 1 stavebného zákona povoľuje užívať vodnú stavbu „Košice – Furča – prívod vody“ v objektovej
skladbe: 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,uskutočnenej
na pozemkoch:- parc. č.: 1636, 1630, 1216/10, 1152/3, 1152/31 parcely registra C-KN, v zastavanom území k. ú.
Košická Nová Ves, obec Košice – Košická Nová Ves, okres Košice III, - parc. č.: 3679/1, 3682, 3683, 3680, 3681/1,
parcely registra C-KN, mimo zastavaného územia k. ú. Furča, obec Košice – Dargovských hrdinov, okres Košice III,-
parc. č.: 351, 240, 241/1, 244, 246, 247, 259, 261/1, 261/73, 263/1, 266, parcely registra C-KN, mimo zastavaného
územia k.ú. Hrašovík, obec Hrašovík, okres Košice – okolie, v tomto rozsahu:SO 08 01 Prívodné potrubie od
napojenia na existujúci vodovod DN 700 do vodojemu Furča F3 je zrealizované z tvárnej liatiny tLT PN25 DN 400
v celkovej dĺžke 3402 m, armatúrna odbočková a vodomerná šachta, odvzdušňovacie potrubie z liatiny DN 100
PN 16 a 3 ks vzdušníkové šachty, odkaľovacie potrubie č. 1 z liatiny DN 150 PN 25 dĺžky 18,3 m, odkaľovacie
potrubie č. 2 z liatiny DN 150 PN 16 dĺžky 140,1 m, odkaľovacie potrubie č. 3 z liatiny DN 150 PN 16 dĺžky 20,0
m, odkaľovacie potrubie č. 4 z liatiny DN 150 PN 16 dĺžky 16,1 m (spolu 194,5 m) a 4 ks 4 kalozvodné šachty.
Vyústenie odkaľovacích potrubí je cez vyústne objekty do vodného toku Torysa, Košariského potoka, bezmenného
toku a do rokle. PS 08 01 Strojnotechnologické zariadenie armatúrnej odbočkovej šachty – šachta je zriadená na
existujúcom prívodnom potrubí DN 700 – vodárenský systém Starina – Košice. Z potrubia je urobená odbočka
prívodného potrubia do VDJ Furča F3 s príslušenstvom - uzatváracie klapky s el. pohonom, prírubové montážne
vložky, vodomer s vysielačom impulzov s diaľkovým prenosom údajov, ponorné odstredivé čerpadlo, zriadená
odbočka pre výhľadový odber vody do obce Košické Oľšany.PS 08 03 Strojnotechnologické zariadenie vodojemu –
vybavenie manipulačnej komory VDJ F3 technologickým zariadením, meracími prístrojmi, príslušnými tvarovkami,
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armatúrami a potrubným rozvodom, osadenie vodomeru s vysielačom impulzov REED s diaľkovým prenosom
údajov. na zabezpečenie funkčnosti vodojemu.PS 08 04 Elektrotechnologické zariadenie vodojemu – zriadenie
zásuvkovej elektroinštalácie pre nové technologické zariadenia, a tiež napojenie všetkých strojných zariadení a
meracích prístrojov, vrátane automatického ovládania, ako aj telemetrický prenos dát do určeného dispečingu.
Dozbrojenie jestvujúcej rozvodne o časť RP1 rozvádzače RM1 a 2. II. podľa § 26 ods. 2 vodného zákona určuje
podmienky užívania vodnej stavby 1. Vodnú stavbu udržiavať v riadnom stave, zabezpečovať jej pravidelnú údržbu
a bezporuchovú prevádzku v súlade s prevádzkovým poriadkom.2. Vlastníkom a prevádzkovateľom vodnej stavby
je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460. Námietky
účastníkov konania:V kolaudačnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie
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“ -
stavebného objektu SO 08 01 a prevádzkových súborov PS 08 01, PS 08 03, PS 08 04.Dňom podania návrhu bolo
začaté kolaudačné konanie vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby. Výstavbou prívodného potrubia
sa zabezpečila doprava vody gravitačne zo skupinového vodovodu Starina do vodojemu Furča F3, t.j. do 1.,2, a
3. tlakového pásma mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. Doteraz bola voda zo skupinového vodovodu
Starina dopravovaná cez vodojemy na sídlisku Ťahanovce a odtiaľ gravitačne do vodojemu F1. Z vodojemu F1
sa voda prečerpávala do vodojemov F2, F3 a F4, ktoré boli osadené vyššie. Povolenie na uskutočnenie vodnej
stavby vydal okresný úrad v sídle kraja rozhodnutím č. OU-KE-OSZP2-2014/010626 zo dňa 07.04.2014, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 20.05.2014 a na základe žiadosti stavebníka vydal rozhodnutie o predĺžení platnosti
stavebného povolenia č. OU-KE-OSZP2-2016/020496 zo dňa 27.06.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
02.08.2016. Po preskúmaní podania okresný úrad v sídle kraja zistil, že návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
neobsahuje všetky predpísané náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, preto kolaudačné konanie prerušil
rozhodnutím č. OU-KE-OSZP2-2020/025514-003 zo dňa 18.05.2020 a súčasne vyzval stavebníka k doplneniu
chýbajúcich náležitostí podania v lehote do 120 dní od doručenia rozhodnutia o prerušení konania. Stavebník
listom č. 69845/2020/IU/MP zo dňa 30.06.2020, doručeným dňa 03.07.2020 doplnil svoje podanie o požadované
náležitosti: zoznam zmien a odchýlok zrealizovanej stavby oproti schválenej projektovej dokumentácii v stavebnom
konaní, kópiu stavebného denníka, zoznam účastníkov kolaudačného konania, zápisnicu z prerokovania náhrady
škody spôsobenej pri realizácii stavby s f. AT ABOV, s.r.o. Rozhanovce, Výskumná dokumentácia z archeologického
výskumu – TU Košice, Fakulta umení, list vlastníctva č. 109 so zapísaným vecným bremenom na pozemku parc. č.
259 C-KN, k.ú. Hrašovík vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š. p. Banská Štiavnica (odštepný závod Košice), protokol z odovzdania a prevzatia úseku cesty v k.ú. Hrašovík,
geometrické plány na vyznačenie práva uloženia a následnej údržby inž.sietí na stavbou dotknuté pozemky č.
88/201989/201990/2019. Okresný úrad v sídle kraja podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámil účastníkom
konania, obciam i dotknutým orgánom listom č. OU-KE-OSZP2-2020/025514-006 zo dňa 24.07.2020 začatie
kolaudačného konania vodnej stavby a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
27.08.2020, pričom upozornil účastníkov konania, obce a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Pretože kolaudačné konanie sa týka líniovej
stavby s veľkým počtom účastníkov konania, podľa § 73 ods. 6 vodného zákona pozvanie na ústne pojednávanie
bolo oznámené verejnou vyhláškou najmenej 30 dní pred ústnym pojednávaním na webovom sídle okresného
úradu: https://www.minv.sk/?starostlivost-o-zivotne-prostredie-ouke (zverejnené dňa 27.07.2020) a súčasne bolo
zverejnené, resp. vyvesené v dotknutých obciach spôsobom v mieste obvyklým. Stavebník ku kolaudačnému
konaniu predložil predpísané náležitosti:1. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. zápisu: 271/2019, č. zápisu
VVS: 33/2019 zo dňa 28.05.2019 - 30.05.2019 (preberací protokol) vodnej stavby ,,Košice – Furča - prívod vody“
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.2. Zápisnica
z prerokovania náhrady za škodu spôsobenú pri realizácii stavby ,,Košice – Furča – Prívod vody“ pre nájomcu
pozemkov v k. ú. Hrašovík - spoločnosť AT ABOV, spol. s.r.o.(dátum vykonania škody: júl - august 2017).3. Protokol
z odovzdania a prevzatia úseku cesty v extraviláne k. ú. Hrašovík zo dňa 21.05.2019.4. Výskumná dokumentácia
z archeologického výskumu v rámci stavby zo dňa 06.02.2018, spracovaná Fakultou umení TU Košice, Mgr. Peter
Tajkov, PhD.5. Protokol o skúške vzorky vody č. 1762/2019 zo dňa 14.10.2019 – 18.10.2019.6. Zápis o tlakovej
skúške SO 08 01 Prívodné potrubie zápis č. 1 až 5/2019 (potrubie tl TPN 30 DN 400 dĺžky 3 402 m), skúšky
vykonal Gepstav Michalovce, a.s.7. Záznam z vykonania preplachu a dezinfekcie vodovodného potrubia stavby –
prívodné potrubie tLT PN 30 DN 400 Saint Gobain v celkovej dĺžke 3 402 m a kalozvodné potrubie Ltn PN 30
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DN 150 Saint Gobain v dĺžke 194 m zo dňa 20.05.20198. Záznam z prevádzkovej tlakovej skúšky konanej dňa
22.05.2019, prívodné potrubie dĺžky 3402 m a kalozvodné potrubie dĺžky 194 m.9. Záznam z predkolaudačnej
pochôdzky stavby z 21.05.201910. Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického
zariadenia E16/8/2019 zo dňa 16.08.2019 – elektrotechnické zariadenie vodojemu, zdroj: rozvádzač RM1(PS 08
04).11. Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia E15/8/2019 zo dňa 15.08.2019
– elektrotechnické zariadenie a telemetria armatúrnej odbočkovej šachty, zdroj: rozvádzač RM2 (PS 08 02).12.
Certifikáty, prehlásenia o zhode, SK – vyhlásenie o parametroch na elektrické káble, SK – certifikát na potrubie z
tvárnej liatiny pre vodovodné systémy, posúvače, klapky, uzatváracie, regulačné a kontrolné armatúry pre potrubia
na vodu, rúry, tvarovky z tvárnej liatiny pre vodovodné systémy, prírubové klapky, šúpatká, poklopy a vtokové
mreže pre dopravné plochy, navŕtavacie pásy, betóny, vystužovacia oceľ do betónu, ES – prehlásenie o zhode
na el. servopohony, certifikát zhody systému riadenia výroby na kamenivo.13. Vodomer typ: MeiStream DN 100
50°C, MeiStream DN 150 50°C, MeiStream DN 150 50°C.14. Porealizačné zameranie objektu SO 08 01 Prívodné
potrubie do vodojemu F3, vyhotovené Ing. Eduardom Treščákom – G.K.T. spol. s.r.o., Vinné 469, 072 31 Vinné,
v auguste 2017 – jún 2018.15. Geometrický plán č. 88/2019 k. ú. Hrašovík, okres Košice – okolie na vyznačenie
práva uloženia a následnej údržby inžinierskych sietí na pozemkoch C-KN č.:240, 241/1, 244, 246, 247, 259,
261/1, 261/73, 263/1, 266 a 351, overený dňa 23.09.2019 (G1-1249/2019)16. Geometrický plán č. 89/2019 k. ú.
Furča, okres Košice 3 na vyznačenie práva uloženia a následnej údržby inžinierskych sietí na pozemkoch C-KN
č.: 3679/1, 3680, 3681/1, 3682 a 3683, overený dňa 27.09.2019 (G1 – 875/2019).17. Geometrický plán č. 90/2019
k. ú. Košická Nová Ves, okres Košice 3 na vyznačenie práva uloženia a následnej údržby inžinierskych sietí na
pozenkoch C-KN č.: 1152/3 a 1152/31, overený dňa 24.09.2019 (G1 – 876/2019).18. Čiastočný výpis z LV č.
109 na parc. č. 259 – vodná plocha k. ú. Hrašovík, okres Košice – okolie vo vlastníctve SR a v správe SVP,
š. p. Banská Štiavnica (OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice), na ktorom je zapísaná ťarcha vecného bremena v
prospech VVS, a.s., Komenského 50, Košice podľa GP č. 88/2019 overeného pod č. G1 – 1249/2019.19. Výpis
z listu vlastníctva č. 710 na pozemok parc. č. 261/73 C-KN, k.ú. Hrašovík, ktorá je novovytvorenou parcelou z
parc. č. 261/1) a na základe na základe kúpnej zmluvy je vo vlastníctve stavebníka.20. Kópia stavebného denníka
Z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Košiciach č. 2019/06752-02/4103/HŽPZ zo dňa 16.12.2019 vydal záväzné stanovisko, ktorom súhlasí s návrhom
žiadateľa na kolaudáciu stavby ,,Košice – Furča – Prívod vody“ s výsledkom, že stavba bola vybudovaná v
súlade s požiadavkami na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Z hľadiska odpadového hospodárstva
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vydal kladné vyjadrenie k dokumentácii v
kolaudačnom konaní listom č. OU-KE-OSZP3-2020/009855-002 zo dňa 04.02.2020 bez námietok. Obec Hrašovík
ako príslušný stavebný úrad rozhodnutím č. 149/2019-Hr zo dňa 03.04.2020 povolil užívanie stavby „Košice –
Furča – prívod vody, SO 08 02 Elektrická prípojka k armatúrnej odbočkovej a vodomernej šachte (SO 08 02.1
VN prípojka, SO 08 02.2 Trafostanica, SO 08 02.3 NN prípojka), PS 08 02 Elektrotechnologické zariadenie a
telemetria odbočkovej armatúrnej šachty“ na pozemku parc. č.: 263/1, 266, 261/1, 261/73 C-KN, k. ú. Hrašovík.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2020. Okresný úrad v sídle kraja v kolaudačnom konaní v súlade s
§ 81 ods. 1 stavebného zákona skúmal, či kolaudovaná vodná stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej
v stavebnom konaní, či boli dodržané zastavovacie podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom
povolení. Ďalej skúmal, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem,
predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických
zariadení. Na ústnom pojednávaní po prerokovaní predmetu kolaudačného konania a vykonaní miestneho zisťovania
bolo zistené, že stavebný objekt a prevádzkové súbory vodnej stavby boli zrealizované v súlade s projektovou
dokumentáciou schválenou povoľujúcim úradom v stavebnom konaní, bolo vyhovené všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu, porovnaním skutočnej realizácie stavby so schválenou dokumentáciou neboli zistené
odchýlky, drobná zmena bola v manipulačnej komore, kde sa vložilo nerezové potrubie namiesto oceľového.
V priebehu kolaudačného konania neboli uplatnené žiadne námietky ani podané pripomienky, ktoré by bránili
vydaniu kolaudačného rozhodnutia.Z ústneho pojednávania bol spísaný protokol, ktorý je súčasťou spisového
materiálu. Na základe vykonaného kolaudačného konania okresný úrad v sídle kraja nezistil skutočnosti podľa § 81b
stavebného zákona, ktoré by boli dôvodom na nevydanie kolaudačného rozhodnutia. Pretože sú splnené podmienky
na zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí, riadne užívanie
vodnej stavby, okresný úrad v sídle kraja na základe predložených dokladov a výsledku kolaudačného konania
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Stavebník podľa položky 62a písm. g) sadzobníka
správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov uhradil správny
poplatok v hodnote 530,- € (slovom: päťstotridsať eur) bankovým prevodom.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Košice,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho
opravného prostriedku. Toto rozhodnutie podľa § 26 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 vodného zákona bude
ostatným účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou. Rozhodnutie bude zverejnené alebo vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušných obcí. Posledný deň zverejnenia je dňom jeho doručenia.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Doručuje sa

Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dvorkinova 7
040 22 Košice - m. č. Dargovských hrdinov
Slovenská republika

Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
Mliečna 1
040 14 Košice - Košická Nová Ves
Slovenská republika

Obec Hrašovík
Hrašovík 36
044 42 Hrašovík
Slovenská republika
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