Odbor starostlivosti o životné prostredie
Huncovská č. 1, 060 01 Kežmarok
č.j.: OU-KK-OSZP-2018/011352-015/Bo

Kežmarok, 15.11.2018

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ust.
§ 5 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 a § 3 ods. 1 zákona č.
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
príslušným orgánom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, podľa ust. § 61 písm.
a) a písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vecne a miestne
príslušným orgánom štátnej vodnej správy a zároveň podľa ust. § 120 zákona. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) špeciálnym stavebným úradom (ďalej len „stavebný úrad“), v súlade s
ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny
poriadok“) v znení neskorších predpisov, na základe výsledku kolaudačného konania,
rozhodol takto:
stavebníkovi: Obec Rakúsy, 059 76 Rakúsy č. 35, IČO: 00 326 488,
podľa ust. § 26 ods. 1, ods. 4 vodného zákona, § 81 ods. 4) stavebného zákona v spojení s ust.
§ 68 stavebného zákona povoľuje zmenu stavby a nakoľko sa skutočné realizovanie podstatne
neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, podľa § 82
ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a v súlade s § 20 vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, povoľuje trvalé užívanie vodnej stavby: ROZŠÍRENIE VODOVODU
V OBCI RAKÚSY – JUH – RAD 1, uskutočnenej na pozemkoch parc. reg. KN-C č. 548/47,
KN-C 548/43, KN-E 551, KN-E 552, KN-E 553, KN-E 554, KN-E 555/1, KN-E 555/2, KN-E
556/1, KN-E 556/2, KN-E 566/5, KN-C 548/37, KN-E 559/2, KN-E 559/3, KN-E 468/1, KNE 569/2, KN-E 569/5, KN-C 458, KN-C 433/15 v k. ú. Rakúsy, podľa projektovej
dokumentácie stavby, ktorú spracoval zodpovedný projektant, autorizovaný stavebný inžinier
Ing. Kamil Králik, Machalovce č. 253, 059 13 Jánovce, reg. č. o. 0500*A*2-2 v marci 2013.
Povolenie na užívanie vodnej stavby je zároveň kolaudačným rozhodnutím a
podľa § 26 ods. 4 vodného zákona osvedčením, že stavba je spôsobilá trvalej prevádzky
v zmysle ustanovenia § 82 ods. 4 stavebného zákona.
A. POPIS POVOĽOVANEJ VODNEJ STAVBY:
ROZŠÍRENIE VODOVODU V OBCI RAKÚSY – JUH – RAD 1
Stavba je rozšírením verejného vodovodu v obci Rakúsy, slúži na verejné zásobovanie
odberateľov pitnou vodou pre novú zástavbu IBV JUH, napojená na existujúci verejný
vodovod obce Rakúsy, vsadením odbočky, kde za napojením je osadený uzatvárací posúvač
so zemnou súpravou. Celková dĺžka rozšírenia verejného vodovodu je 386,74m. Na trase
vodovodu sú uskutočnené 2 ks nadzemné hydranty, v predpísaných vzdialenostiach, ktoré
slúžia okrem iného ako vzdušník, resp. kalník.

Názov vetvy
Vetva RAD 1

Materiál
HDPE d 110 x 10,0 mm

Celk. dĺžka (m)
386.74

B. ZÁVÄZNÉ PODMIENKY TRVALÉHO UŽÍVANIA STAVBY:
1. Počas užívania stavby je prevádzkovateľ povinný dodržiavať hygienické, požiarne a

bezpečnostné predpisy a dbať na ochranu zdravia osôb pri prevádzke.
2. Stavba sa bude užívať na účel, pre ktorý bola zriadená, stavbu udržiavať v dobrom stave

tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo hygienických závad, aby nedochádzalo k jej
znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej životnosť.
3. Vykonávať pravidelnú kontrolu, údržbu a revízie celej vodnej stavby v zmysle

technických noriem v platnom znení.
4. Akékoľvek závady a zistené nedostatky počas prevádzkovania vodnej stavby odstraňovať

pod odborným technicko-bezpečnostným dohľadom a v súlade so stavebným a vodným
zákonom v platnom znení.
5. Vlastník stavby je povinný projektovú dokumentáciu stavby a predmetné právoplatné

rozhodnutie uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá
novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu (§ 103 stavebného
zákona).
6. Spracovať prevádzkový poriadok pre predmetný úsek kolaudovanej vodnej stavby

rozšírenia verejného vodovodu, ktorý následne v zmysle ust. § 33 ods. 3 zákona
o verejných vodovodoch a kanalizáciách, schváli vlastník predmetnej stavby a zapracovať
prevádzkový poriadok do vodnej stavby Verejný vodovod a verejná kanalizácia obce
Rakúsy, dopracovať zmluvu o prevádzkovaní predmetného úseku kanalizácie a vodovodu
na základe zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
vo vzťahu na doplnok k jestvujúcemu prevádzkovému poriadku verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie obce Rakúsy.
C. ROZHODNUTIE O NÁMIETKACH ÚČASTNÍKOV KONANIA.
V konaní vo veci vydania užívacieho povolenia na trvalú prevádzku predmetnej vodnej
stavby neboli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania, ktoré by bránili vydaniu
rozhodnutia.
Odôvodnenie
Stavebník Obec Rakúsy, 059 76 Rakúsy č. 35, IČO: 00 326 488, podal dňa 02.10.2018
na tunajší úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodnej stavby
„ROZŠÍRENIE VODOVODU V OBCI RAKÚSY – JUH – RAD 1“, uskutočnenej na
pozemkoch parc. reg. KN-C č. 548/47, KN-C 548/43, KN-E 551, KN-E 552, KN-E 553, KNE 554, KN-E 555/1, KN-E 555/2, KN-E 556/1, KN-E 556/2, KN-E 566/5, KN-C 548/37, KNE 559/2, KN-E 559/3, KN-E 468/1, KN-E 569/2, KN-E 569/5, KN-C 458, KN-C 433/15 v k.
ú. Rakúsy, podľa projektu stavby, ktorú vypracoval zodpovedný projektant autorizovaný
stavebný inžinier Ing. Kamil Králik, Machalovce č. 253, 059 13 Jánovce, reg. č. o.
0500*A*2-2 v marci 2013, ktorá bola povolená oznámením na ohlásenie drobnej stavby
stavebným úradom Obec Stráne pod Tatrami dňa 17.07.2013, pod č. 971/2013.. Dňom
podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie v predmetnej veci.
Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy a stavebný úrad, na základe žiadosti a dokladov priložených k žiadosti,
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oznámil listom zo dňa 16.10.2018 pod č.j.: OU-KK-OSZP-2018/011352-002/Bo začatie
konania v uvedenej veci, spojené s konaním vo veci zmeny stavby podľa § 81 ods. 4)
stavebného zákona v spojení s ust. § 68 stavebného zákona a nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 07. novembra 2018 o 10.00 hod.,
so stretnutím prizvaných v budove obecného úradu Rakúsy. Z konania bol spísaný protokol
pod č.j.: OU-KK-OSZP-2018/011352-004/Bo a na znak súhlasu zúčastnenými podpísaný.
Záverom stavebný úrad konštatoval, že povolí trvalé užívanie vodnej stavby a určí podmienky
jej užívania. Stavba bola uskutočnená v súlade s vydaným povolením stavby a predloženou
projektovou dokumentáciou pri tomto konaní so zmenami, ktoré stavebný úrad prerokoval a
odsúhlasil pri kolaudačnom konaní v súlade s § 81 ods.4) stavebného zákona, nakoľko sa
skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie odsúhlasenej
dotknutými orgánmi v tomto konaní. Stavba je užívania schopná, na stavbe nie sú závady
a nedorobky, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia a uvedenie stavby do trvalej
prevádzky, námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov neboli vznesené. Pripomienky
dotknutých orgánov stavebný úrad vyhodnotil a primerane zapracoval medzi podmienky
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Ku návrhu a v priebehu konania boli stavebníkom doložené podklady určené v §§ 8, 9,
17, 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, projektovú dokumentáciu
stavby vypracovanú autorizovaným stavebným inžinierom, stanoviská dotknutých orgánov,
doklady o majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníckych a užívacích vzťahov stavbou
dotknutých pozemkov, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, certifikáty, atesty,
záznam o výsledku komplexného vyskúšania stavby, zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby. V
zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnom poplatkoch je stavebník oslobodený od úhrady
správneho poplatku.
Podrobný popis povoľovanej stavby, jej účel, architektonické riešenie je uvedený v
projektovej dokumentácii stavby, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing.
Kamil Králik, Machalovce č. 253, 059 13 Jánovce, reg. č. o. 0500*A*2-2 v marci 2013 a v
geodetickej dokumentácii porealizačného zamerania stavby rozšírenia vodovodu v obci
Rakúsy - JUH, ktoré vypracovala spoločnosť Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, 058
01 autorizačne overil, autorizovaný geodet a kartograf Ing. Marcel Sedláček, č. o. 738
dňa 29.07.2017 a ktoré tvoria podklad pre vydanie tohto rozhodnutia.
Vzhľadom na skutočnosť, že vodná stavba je schopná trvalého užívania, stavebný úrad
v súlade s § 26 ods. 4 vodného zákona a § 82 stavebného zákona, povolil trvalé užívanie
stavby a pre užívanie vodnej stavby podľa § 26 ods. 2 vodného zákona určil záväzné
podmienky, tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Kežmarok,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok v lehote do 15 dní
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia účastníkovi konania. Včas podané odvolanie má
odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z.
Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň
pripúšťajú.

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru
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Doručí sa:
1. Obec Rakúsy, 059 76 Rakúsy č. 35
2. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
3. Jozef Kuruc, 059 76 Rakúsy č. 21
4. Viktor Pirožek, 059 76 Rakúsy č. 22
5. Anna Pitoňáková, 059 76 Mlynčeky č. 40
6. Ján Pirožek, 059 76 Rakúsy č. 121
7. Ing. Jozef Rataj, 059 76 Rakúsy č. 137
8. Ing. Marián Valenčík, 059 76 Rakúsy č. 192
9. Alžbeta Valenčíková, 059 76 Rakúsy č. 73
10. Peter Vdovjak, 059 76 Rakúsy č. 47
11. Martin Vdovjak, 059 76 Rakúsy č. 14
12. Helena Surmová, 059 76 Rakúsy č. 79
13. Tatiana Suchá, ul. Nová 946/21, 059 01 Spišská Belá
14. Jozef Pitoňák, 059 76 Rakúsy č. 51
15. Kurt Simonis, Okružná 68, 058 01 Poprad
16. Gerhard Simonis, Podunajská 14, 052 01 Spišská Nová Ves
17. Daniel Simonis, ul. Mierová 7, 059 01 Spišská Belá
18. Dušan Simonis, ul. Mierová 11, 059 01 Spišská Belá
19. Mária Ovčiariková, ul. Osloboditeľov 13, 059 01 Spišská Belá
20. Marcel Simonis, ul. Hurbanova 22, 058 01 Poprad
21. Tomáš Simonis, ul. Hurbanova 22, 058 01 Poprad
22. Lenka Badžová, 059 76 Rakúsy č. 183
23. Ján Badžo, 059 76 Rakúsy č. 183
24. Ján Pišta, 059 76 Rakúsy č. 183
25. Zuzana Pištová, 059 76 Rakúsy č. 183
26. Ing. Otto Timčák, Bellova 2037/60, 831 01 Bratislava 37
Na vedomie:
1. Obec Stráne pod Tatrami, 059 76 Stráne pod Tatrami č. 2 – stavebný úrad
2. Projektant - Ing. Kamil Králik, Machalovce č. 253, 059 13 Jánovce
3. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
4. Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
5. Okresný úrad Kežmarok, OSZP - odpadové hospodárstvo
6. Okresný úrad Kežmarok, OSZP – ochrana prírody a krajiny
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Huncovská 38, 060 01
Kežmarok
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97
Poprad
9. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
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