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       R O Z H O D N U T I E 

Verejná  vyhláška 
 

 

 Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný 

orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e), § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o 

organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 ods. 1 

zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, podľa ust. § 61 písm. a) 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) 

orgán štátnej vodnej správy a zároveň ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného 

zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon), na základe žiadosti obce Nemešany, Nemešany  č. 62, 053 02 Spišský 

Hrhov, zastúpená starostkou obce Máriou Gallovičovou, zo dňa 05. októbra 2020 o predĺženie termínu 

ukončenia stavby podľa § 68 ods. (1) stavebného zákona, pre vodnú stavbu: „Splašková kanalizácia 

Nemešany“, realizovanú v k. ú. Nemešany, okres Levoča, po vykonanom vodoprávnom konaní podľa 

§ 73 vodného zákona, v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodol takto:  

 

Obci Nemešany, Nemešany  č. 62, 053 02 Spišský Hrhov IČO: 00 329 401 

p o v o ľ u j e 

 
podľa § 26 ods. (1) zákona 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 spojení s ustanovením § 68 ods. (1) 

zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon), zmenu stavby pred jej dokončením č. 4: „Splašková kanalizácia Nemešany“, 

realizovanú v k. ú. Nemešany, okres Levoča.  

 

Zmena stavby pred jej dokončením č. 4 sa povoľuje v tomto rozsahu: Lehota na dokončenie 

vodnej stavby: „Splašková kanalizácia Nemešany“, sa stanovuje do 31.12.2030.  

 

Pre vodnú stavbu: „Splašková kanalizácia Nemešany“, boli vydané nasledujúce rozhodnutia: 

 

 Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vydal bývalý Okresný úrad v Levoči, odbor životného 

prostredia, Číslo: 1080/2002-Ke dňa 20. januára 2003, právoplatné dňom 26.2.2003.  

 Zmena č. 1 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým  

Obvodným úradom životného prostredia v Poprade, Č.j.: 2005/00557-KM dňa 28.09.2005, 

právoplatné dňom 29.9.2005. 
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 Zmena stavby pred jej dokončením č. 2 „Splašková kanalizácia Nemešany“ bola povolená 

rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade Č.j.: 

2010/00836/08-FB, 2011/00046/08-FB, dňa 25. mája 2011, právoplatné dňom 06.07.2011. 

 Povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením č. 3: „Splašková kanalizácia Nemešany“ 

vydal Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy 

pod č. OU-LE-OSZP-2016/000097-003/FB, dňa 04.02.2016, právoplatné dňom 10.03.2016. 

 

Popis povolenej zmeny vodnej stavby pred jej dokončením:  
Pôvodne stanovená lehota na dokončenie vodnej stavby „do 31.12.2020“, uvedená v zmene č. 3 

stavby pred dokončením, ktorá bola uskutočnená rozhodnutím Okresného úradu Levoča, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy č. OU-LE-OSZP-2016/000097-003/FB, 

dňa 04.02.2016, právoplatné dňom 10.03.2016, sa vo výrokovej časti rozhodnutia a v Popise 

povolenej zmeny vodnej stavby pred jej dokončením mení z „31.12.2020“ na „31.12.2030“.  

 

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia, ktoré vydal bývalý Okresný úrad v 

Levoči, odbor životného prostredia, Číslo: 1080/2002-Ke dňa 20. januára 2003, právoplatné 

dňom 26.2.2003. 

 

Ostatné podmienky pre uskutočnenie vodnej stavby a povinnosti stavebníka uvedené v 

predmetnom rozhodnutí ostávajú v platnosti bez zmien.  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  
Vo vodoprávnom konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania voči vydaniu 

rozhodnutia o zmene lehoty na dokončenie vodnej stavby.  

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Obec Nemešany, Nemešany  č. 62, 053 02 Spišský Hrhov, zastúpená starostkou obce Máriou 

Gallovičovou, požiadala dňa 05. októbra 2020 Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a zároveň špeciálny 

stavebný úrad v zmysle ust. § 68 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), o predĺženie lehoty na dokončenie vodnej 

stavby podľa § 26 ods. (1) 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), t.j. zmenu stavby 

pred jej dokončením č. 4: „Splašková kanalizácia Nemešany“, realizovanú v k. ú. Nemešany, okres 

Levoča. Dňom podania bolo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, začaté konanie vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby. 

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Splašková kanalizácia Nemešany“ vydal bývalý 

Okresný úrad v Levoči, odbor životného prostredia, Číslo: 1080/2002-Ke dňa 20. januára 2003, 

právoplatné dňom 26.2.2003 

 

K vodoprávnemu konaniu boli predložené nasledujúce doklady:   

 

 Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vydal bývalý Okresný úrad v Levoči, odbor životného 

prostredia, Číslo: 1080/2002-Ke dňa 20. januára 2003, právoplatné dňom 26.2.2003.  

 Zmena č. 1 vodnej stavby pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím vydaným bývalým  

Obvodným úradom životného prostredia v Poprade, Č.j.: 2005/00557-KM dňa 28.09.2005, 

právoplatné dňom 29.9.2005. 

 Zmena stavby pred jej dokončením č. 2 „Splašková kanalizácia Nemešany“ bola povolená 

rozhodnutím vydaným bývalým Obvodným úradom životného prostredia v Poprade Č.j.: 

2010/00836/08-FB, 2011/00046/08-FB, dňa 25. mája 2011, právoplatné dňom 06.07.2011. 

 Povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením č. 3: „Splašková kanalizácia Nemešany“ 

vydal Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy 

pod č. OU-LE-OSZP-2016/000097-003/FB, dňa 04.02.2016, právoplatné dňom 10.03.2016. 
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Orgán štátnej vodnej správy na základe podanej žiadosti oznámil listom Číslo: OU-LE-OSZP-

2020/0001027-002/TKD zo dňa 06.10.2020 podľa § 18 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) v súlade s § 73 vodného zákona začatie 

vodoprávneho konania vo veci zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby podľa § 68 ods. (1) 

stavebného zákona dotknutým orgánom, dotknutým organizáciám, známym účastníkom a vzhľadom 

na to, že povaha veci si nevyžadovala ústne pojednávanie, v súlade s § 21 správneho poriadku, tunajší 

úrad upustil od ústneho pojednávania a uskutočnenia ohliadky. Toto oznámenie bolo v súlade s § 73 

ods. (4) vodného zákona a § 26 ods. (1) správneho poriadku oznámené verejnou vyhláškou. Podľa ust. 

§ 33 ods. (2) správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby mali možnosť, aby sa pred 

vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho 

doplnenie. Uvedené právo mohli účastníci konania a zúčastnené osoby využiť v súlade so zásadou 

rýchlosti a hospodárnosti konania v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

Tunajší úrad upozornil, že na neskôr podané námietky účastníkov konania a zúčastnených osôb 

neprihliadne. Dotknuté orgány boli povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej 

mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania a zúčastnené osoby. Ak niektorý z dotknutých 

orgánov potreboval na riadne posúdenie dlhší čas, orgán štátnej vodnej správy upozornil, že na jeho 

žiadosť lehotu predĺži pred jej uplynutím. Zároveň orgán štátnej vodnej správy upozornil, ak dotknutý 

orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k zmene lehoty na dokončenie 

vodnej stavby, v súlade s § 61 ods. (5) stavebného zákona má sa za to, že s vydaním rozhodnutia z 

hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zo strany účastníkov konania a ostatných dotknutých 

orgánov a organizácii neboli v stanovenej lehote doručené žiadne vyjadrenia ani stanoviská a neboli 

vznesené žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu rozhodnutia.  

 

Orgán štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť s dokladmi z hľadiska 

vodohospodárskych záujmov. Orgán štátnej vodnej správy vo vodoprávnom konaní rozhodoval podľa 

ustanovení § 26 ods. (1) vodného zákona, § 68 ods. (1) stavebného zákona v súlade s § 73 vodného 

zákona. Pri tom sa riadil § 33, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Pri rozhodovaní 

o zmene lehoty na dokončenie vodnej stavby podľa § 26 ods. (1) vodného zákona orgán štátnej vodnej 

správy posúdil dôvody, pre ktoré stavba nebude dokončená v pôvodne stanovenej lehote a pretože 

územné ani technické podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané sa nemenia, vyhovel podanej 

žiadosti o predĺženie lehoty na dokončenie predmetnej vodnej stavby.  
 

V priebehu vodoprávneho konania o zmene stavby pred jej dokončením účastníci konania nevzniesli 

námietky a stanoviská dotknutých orgánov a podmienky stavebného - vodoprávneho povolenia zostali 

v platnosti. Na základe vyššie uvedených skutočností orgán štátnej vodnej správy vyhovel žiadosti 

stavebníka a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 

 

Poučenie o odvolaní:  
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 

tohto rozhodnutia, podaním na Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča.  

 

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí 

právoplatnosti.  

Toto rozhodnutie je v súlade s § 61 ods. (4) stavebného zákona a § 26 ods. (1) správneho poriadku 

oznámené verejnou vyhláškou.  
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      Mgr. Blanka Forraiová 

      vedúca odboru 
 

 

 

 

Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov vyvesené na úradnej tabuli v obci Nemešany po dobu l5-

tich dní a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým - rozhlasom a zároveň 

zverejnené aj na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle správneho orgánu, 

ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 

 
Vyvesené dňa :                                                            
 
 
 
pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá    
zabezpečila vyvesenie vyhlášky    
 

Zvesené dňa : 
 

 

 
pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá 
zabezpečila zvesenie vyhlášky 
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