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OKRESNY URAD PRESOV
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Císlo: oU-PO-OSZP3-20 19/040856-02/PG

VEREJNÁ

V Prešove dňa 14. 8. 2019

VYHLÁŠKA
Oznámenie

o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a pozvanie na
ústne pojednávanie
Stavebník, obec Terňa, so sídlom Hlavná 119/58, 082 67 Terňa, v zastúpení starostu obce,
požiadal písomne pod č. TE-OCÚ-S2019/00421 dňa 8. 8. 2019 tunajší úrad o vydanie
stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Terňa - vodovod, rozšírenie
vodovodu".
Povol'ovaná vodná stavba pozostáva z týchto stavebných objektov a prevádzkových
súborov:
SO 01 Rekonštrukcia vodného zdroja. Ide o rekonštrukciu existujúceho vodného zdroja,
studne priemeru 1500 mm, vrátane technológie. Studňa sa nachádza na pozemku s parcelným
číslom KN C 102/5 k. ú. Terňa.
SO 02 Výtlačné potrubie. Výtlačné potrubie z rúr HDPE DN100 PN10 o celkovej dÍžke 1075
m zabezpečí prítok vody z vodného zdroja do vodojemu.
SO 03 Vodojem 2x100 rrr', Vodojem zabezpečí akumuláciu pitnej vody. Pozostáva z 2
prefabrikovaných kruhových nádrží po 100 m3 a príslušenstvom pre vodojem. Vodojem bude
umiestnený na pozemku s parc. Č. KN E 102/23 k. ú. Mošurov.
SO 04 Odberné zariadenie elektrickej energie - el. NN prípojka k vodojemu. Elektrická NN
prípojka pre vodojem bude napojená na stÍpe jestvujúceho NN vzdušného vedenia na okraji
obce Terňa, ktoré je v správe VSD. Prípojka bude káblová s uložením v zemi v chráničke,
s celkovou dÍžkou 360m.
SO 05 Zásobné potrubie. Zásobné potrubie bude zabezpečovať dodávku vody z vodojemu pre
jednotlivé obydlia. Na výstavbu sa použije potrubie z rúr HDPE DN100 PN 10, s celkovou
dÍžkou 575 m.
SO 06 Prepojenie rozvodnej siete. Ide o prepojenie jestvujúcich rozvodov v obci Terňa. Na
prepojenie sa použije potrubie z rúr HDPE DN100 PN 10, s celkovou dlžkou 38,SOm.
PS 01 Strojnotechnologické zariadenie vodného zdroja. Ide o vystrojenie jestvujúcej čerpacej
stanice novými ponornými čerpadlami a vodomerom.
PS 02 Strojnotechnologické zariadenie vodojemu. Ide o vybavenie vodojemu dávkovačom
chlóru a motorickou inštaláciou na ovládanie dávkovača chlóru.
Stavba sa uskutoční na týchto pozemkoch:
Katastrálne územie Terňa - KN C 102/5, KN C 102/1, KN C 101/1, KN C 361/2, KN C
361/3, KN C 358, KN C 112/46, KN C 364/1, KN E 23/2, KN E 49/2, KN E 625, KN E
100/6, KN C 429, KN E 174/1, KN E 174/2.
Katastrálne územie Mošurov - KN E 102/17, KN C 226/9, KN C 226/8, KN C 226/7, KN C
226/6, KN C 226/5, KN C 226/11, KN C 22614, KN E 102/18, KN E 102/20, KN E 102/21,
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KN E 102/22, KN E 102/23, KN C 226/13, KN E 174, KN C 221, KN C 225, KN C 226/10,
KN E 102/17.
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie v predmetnej veci.
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako miestne príslušný orgán štátnej správy
podľa § 5 ods. 1 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods.l písm. e) zákona Č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. c) a § 61 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 súlade s § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len "stavebný zákon"), v zmysle § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisova § 61 stavebného zákona oznamuje
začatie vodoprávneho konania a súčasne pozýva na ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční
dňa

17.9.2019 /utorokl o 9.30 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v Terni, Účastníci konania a dotknuté orgány môžu v zmysle
§ 80 ods. 2) stavebného zákona svoje námietky, pripomienky a stanoviská uplatniť najneskôr
pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú moc s overeným podpisom.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorá musí byt'
spolu so situáciou povol'ovanej stavby zverejnená vyvesením po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame túto vyhlášku zaslať späť na tunaj
s vyznačením dole uvedených údajov.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

dátum vyvesenia:

21_2.101~

dátum zvesenia:
odtlačok pečiatky, podpis:
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