
 

 

      Telefón         E-mail    Internet          IČO 

+421-57-48 61 593  jana.bakova@minv.sk www.minv.sk      00151866 
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Odbor starostlivosti o životné prostredie 
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Číslo :  OU-VT-OSZP-2022/000276-019      Vranov n.T. 
             29.03.2022 
 
 
 
VEC 

         „Vodovod Ondavské Matiašovce“ 

     - žiadosť o zmenu stavby pred dokončením  
        - oznámenie o zahájení vodoprávneho konania 

 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
Stavebník – Obec Ondavské Matiašovce – v zastúpení starosta obce - podal dňa 

29.01.2021 na Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie  
v rámci povolenej vodnej stavby „Vodovod Ondavské Matiašovce“ žiadosť o zmenu 
stavby pred dokončením. Predmetná žiadosť bola priebežne dokladovaná požadovanými 
prílohami a k dnešnému dňu je takmer úplná.  

 
Rozhodnutia (stavebné + zmeny pred dokončením) vydané pre predmetnú vodnú stavbu : 

 

vodoprávne povolenie č.  zo dňa           
 

2003/41906     30.12.2003              
(povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela) 

 
2008/01037-03    19.08.2008     
(zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby) 

 
OU-VT-OSZP-2014/00178-02 17.01.2014     
(zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby) 

 
OU-VT-OSZP-2019/010558-09 20.11.2019     
(zmena stavby pred dokončením – zmena termínu ukončenia stavby + nariadené vypracovanie 
realizačného projektu) 

 
OU-VT-OSZP-2020/010834-05 06.11.2020   
(zmena termínu vypracovania realizačného projektu) 

 
 

Vzhľadom na to, že absentuje projektová dokumentácia, na základe ktorej bola stavba 
povolená, orgán štátnej vodnej správy nariadil stavebníkovi vypracovať realizačný projekt so 
všetkými zmenami - a následne požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o zmenu 
stavby pred jej dokončením. 
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Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj 

„orgán štátnej vodnej správy“), príslušný 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)“ a ako špeciálny 
stavebný úrad podľa § 120, zák. č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku“ (stavebný zákon), v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s § 61 ods. 4 
„stavebného zákona“ oznamuje účastníkom konania začatie vodoprávneho konania vo 
veci : 

 
 povolenia zmeny vodnej stavby „Vodovod Ondavské Matiašovce“ pred jej 

dokončením [§ 26 „vodného zákona“ v spojení s § 68 „stavebného zákona“] 
 

Hlavná zmena nastala v inom umiestnení vodojemu, s ktorým súvisia ďalšie objekty - 
rekapitulácia : 
- SO 01 – Prívodný rad – zmena umiestnenia radu - bližšie ku komunikácii (trasa v časti  

    jej zmeny je už zrealizovaná) 

- SO 02 - Vodojem - zmena umiestnenia na parc. KN-C č. 570/5, kat. úz. Ondavské  
    Matiašovce 

- SO 03 – NN-prípojka k vodojemu – zmena umiestnenia z dôvodu zmeny umiestnenia  
    VDJ 

- SO 04 – Prístupová cesta – zmena umiestnenia z dôvodu zmeny umiestnenia VDJ 
- SO 05 – Zásobné potrubie – zmena umiestnenia z dôvodu zmeny umiestnenia VDJ 
- SO 06 – Rozvodná sieť - malé zmeny v dĺžkach vodovodných potrubí a zmena  

v rade „1“ => rozdelenie na rad „1“ + „1a“  
 
 
Predložená projektová dokumentácia s názvom stavby „Vodovod Ondavské Matiašovce“ - 
v stupni : dokumentácia pre realizáciu stavby, číslo zákazky : 549/2021, z dátumu : 01.2021 
– zodpovedný projektant : Ing. Marián PEKAROVIČ, autorizovaný stavebný inžinier 1323 * SP * 

A2  Komplexné architektonické a inžinierske služby,  VodoKap – SK, s.r.o.,  Prešov - týmto nahrádza 
absentujúci projekt, podľa ktorého sa vodná stavba bude uskutočňovať. V dokumentácii sú 
zakreslené zmeny, ktoré do dnešného dňa sú už zrealizované, ako aj navrhované zmeny 
(vyššie uvedená zmena umiestnenia vodojemu + ďalšie objekty, ktoré s tým súvisia). 
 

Zmena stavby je riešená na parcelách v katastrálnom území obce Ondavské 
Matiašovce, najmä : 
 

 Vodojem – na parcele KN-C č. 570/5  

 prislúchajúce objekty k VDJ (el. prípojka, prístupová cesta..) – na parcele C-KN č. 
570/3,  

 zásobný rad – zmena na parcelách C-KN č. 455, 459/1, 524/9 (E-KN č. 689/1) 

 prívodné potrubie – na parcelách v extraviláne obce Ondavské Matiašovce   
 
 

Na prejednanie predloženej žiadosti sa nariaďuje ústne pojednávanie  
 

na deň :   03.05.2022 

           o :    0930 hod.      

         so stretnutím :   OcÚ Ondavské Matiašovce 
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Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť písomne alebo osobne 
na tunajší orgán štátnej vodnej správy, najneskôr na tomto pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne! 

Stanoviská je možné doručiť aj elektronicky - elektronickým podaním s autorizáciou 
do elektronickej schránky tunajšieho úradu prostredníctvom ústredného portálu verejnej 
správy (www.slovensko.sk) . 

 
Do podkladov je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Okresnom úrade 

Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie – IV. posch., č. dv. 94 alebo na 
ústnom konaní (termín pre nahliadnutie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom).  

 
 

 
Táto verejná vyhláška, spolu so situáciou stavby, sa vyvesí na oznamovacej tabuli 

obce Ondavské Matiašovce a obce Tovarné, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na 
webovej stránke Okresného úradu Vranov nad Topľou  https://www.minv.sk/?okresne-urady-

klientske-centra&urad=60  na dobu 15-dní. Starosta obce zabezpečí oznámenie o vyvesení 

vyhlášky v obecnom rozhlase alebo v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň vyvesenia 
verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia. 
 

 
Príloha : koordinačná situácia – výkres D/1a (zo zakreslením už zrealizovanej časti stavby)  

           D/1, D/2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa .............................................             Zvesené dňa .................................................                                         
                                (potvrdenie)                    (potvrdenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Ing. Anton Olah 
                 vedúci odboru 
 
 
 
 
 
 
Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame príslušnú obec, aby verejná vyhláška bola 
vrátená tunajšiemu úradu s vyznačeným dátumom jej vyvesenia a zvesenia.  
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