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OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE . OKOLIE

ODFiOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSWEDIE

Hroncova 13

041 70 kovce

Číslo spisu Košice

OU-KO5ZP-202010007t7-006 2/. 0& 2020

Vybavuje

Popis konania J Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný urad Košice — okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako prislušny organ štátnej vodriej správy podia
zákona č. 180/2013 Z. z. o orqanizacii miestnej štátnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov, podľa 5 5 zákona
c. 525/2003 Z. z. o štátnej sprave starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplneni niektorých zakonov v znení
neskorších predpisov a podľa 5 61 písm. a) zákona č, 364/2004 Z. z. o vodách a a zmene zákona SNR C. 372/1990Zb. O

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon),
postupu úc na zaklade ustanovení:

5 26 ods. 1 vodného zakona,
5 66, 5 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. a uzernnom plánovaní a stavebnorn poriadku (stavebný zákon) v znam

neskorších predpisov (ďalej len stavebný zakon‘),
— 510 vykonavacej vyhlášky Č. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
— 5 46 a nasl. zakona Č. 71/1967 Zb. a spravnom konani (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v O I u j e

KB house, s. I. O. Kov‘iiská 1.040 15 Košice - Puľov, IČO. 51729237

I. uskutocnenie vodnej stavby ‚.18V Viničky — Šemša, čast‘: SO 03 Vodovod. SO 04 Splašková kanalizácia, 50 05 Dazd‘ova
kanalizacia“.

Povolenie sa vztahuje na uskutočnenie vodnej stavby v nasledovoom rozsahu:

50 03 Vodovod zásobovanie 18V Viničky pitnou a požiarrlou vodou bude zabezpečené napojením navrhovaného
vodovodu na existujúci verejný vodovod ON 100v Šemši. Výstavba 18V je rozvrhnutá na dye etapy. V I. etape ~stavby sa
uvažuje s vystavbou 12 rodinných domov, ktore hudu vodu zásobované prostredníctvom dvoch vodovodných vetiev.
Vetva Vl (z rúr HO-PF 0110, dlžka 32.0 m) bude situovana vo východnej časti 18V. Vetva W‘ (Z rúr HD-PE DilO, dlžka
31,5 m) je navrhovaná v západnej časti BV. Vodovodne vetvy budú ukončené podzemnym hydrantom ON 80. Každa
nehni.it.eľnost: bude zásobovaná samostatnou vodovodnou pnpojkou z rúr HO-PF D32. Vodovodné prípojky (12 ks) hudu
ukončené vodomernými šachtami. Vodovodné potruhie bude zabez.pečene signalizačným vodičom a signalizačnou
ochrannou Íóliou modrej (arby. Predpokiadana potreba vody prestavuje 6480 l/deň (2 36520 m3/rok).

50 04 Splašková kanalizacia - spiaskove odpaclnve vody hudu z rieseneho uzemia oclvadzané do exlstujucej verejnej
kanalizácie v obci Šemša (kapacita obecnej ČOV je pre napojenie I. etapy postačujúca; projektovaná kapacita ČOV je 1000
EO, napojenych je t. Č. 849 FO) prostrednictvom navrhovanej tlakovej splaškovej kanalizácie z rúr HO-PE, PE 100. Z
východnej čast.i lokality budú odpadove vody odvádzané vetvou ‚Si“ (z rur 063; dlžka 66,5 m). Zo západnej časti lokality
budú odváclzane odpadove vody vetvou ‚52“ (z rúr 063; dÍžka 43,0 m). Z centrálnej casti 18V hudu odpadové vody
odvádzané vetvou „53‘ (z rur OSO, dlzka 62,0 m). Každá i,ehnuteinost‘ bude odkanalizovaná samostatnou kanalizačnou
piipojkou (12 ks). Súčastou kanalizačných pripojok budú domove čerpacie stanice.

SO 05 Oažd‘ová kanaiizacia - vody z povrchového odtoku z riešeriého úzernia (komunikácie, chodníky. rodinne donny)
hudu odvadzane navrhovanou dažd‘ovou kariahizáciou zaustenou do bezmenného prítoku Šemšianskeho potoka. Pred
zaústenim domovych prípojok dažd‘ovej kanalizácie (12 ks) budu na pnipojkach vybudované retenčné nadrže (minimalny
akumuiačný objem 48 m3: t j. pre jeden rodinný dom musí byt vybudovaná retenčná nádrž s minimálnym akumulačným
objemom 4.0 m3), z retenčných nádrží budú vody z povrchového odtoku odvadzane do dažd‘ovej kanalizacie s výrazne
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zníženým prietokorn. Z prevažnej časti riešeného úzernia hudú vody z povrchového odtoku odvadzané stokou .DA (DN
300, dÍžka 2285 m). Z východn~ časti BV budú vody z povrchového odtoku odvadzané stokou DB (DN 300. dlžka 35,0
rn), která bude zaústená do stoky „Dk. Na trase hudú osadene typizované rev‘zne šachty t9 ks). UB~né vpustv (sučasé
komunikáci‘) budú prekryté ľatinovou mrežou a sú navrhnuté vo vyhotoveni s kalovým priestorom a košom na
zachytávanie plavajúcich nečistbt. V mieste zaústenia stoky „Dk do recipientu sa vybuduje betOnový ~ustný objekt.
Začiatok a koniec opevnenia sa spevní celokrytovým stabilizačným priečnym prahom. Svahy potoka budú spevnené
t‘ažkým kamenným záhozem. Priečne prahy sú navrhnuta ako pružné. z lomového kameba hm. 200 500 kg, s rozmermi
0,8 x 0.8 m.

II. podl~ 21 ods. 1 pism. d) vodného zákona povof~e vypúšt‘anie véd z povrchového odtoku odvádzaných z uremia IBV
Viničky ~ernša, I. etapa dažd~vou kanaiizáciou vyhudovanou v ramci stavby 18V Viničky - Šemša, tast: SQ OS Dažd~vá
kanalizácia L etapa do povrchových véd bezmenného pravostranného prítoku Šemáianskeho potoka (ID -33-01-207)
cez výustný objekt v rkm 0,625.

A. Podrnienky povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

1. Stavebníkom hude KB house, sr. O. KovaLská 1,040 15 Košice Potov,

2. Stavba bude ukončená v termíne do: 31. 12. 2022.
V prípade nedodržania term‘nu ukončenia stavby, stavebník najmenej 15 dn‘ pred uplynut‘rn lehoty požiacla orgán štátnej
vodnej správy ojej predlženie.

B. Povinnosti investora stavby:

1. Pred začatím výkopových prác-vytýčit~ všetky podzemné vedenia, skutočnosL zakreslit do vykoná-~-acej technickej
dokumentácie a v teréne vyznačit a zabezpečit id‘ proti poškodeniu.

2. Stavebník je povinný oznámit: název a adresu zhotovitela stavhyjeho opr4vnenie na stavebné činnost ako aj meno a
adresu stavhyverlúceho a jeho osvedcenie o odhornej spósobilosti tunajs‘ernu úradu do 15 dní odo dua ukončenia
výherového konanía.

3. Stavebník je povinný oznámit‘ tunajšiemu uradu termín začatia stavby.

4. Stavebník je povinný v zmysle ustanovenia S 43i ods. 3 stavebného zákona dodržet‘ podmienky pre stavenisko.

5. Počas výstavby dodržat‘ všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné predpisy.

6. Stavebník ie povinný splnit podmienky uvedené vo vyiadreni VVS, a. s~ závod Kobce Č. 7944Z/2020/lng.Pot. zo dňa
21. 07. 2020, a to r‘ajmá:
- Odber vody cez jednotlivé odhemé miesta bude možný iba na základe platnej kupnej zrnluvy u dodavke pitnej vody
uzavretej s VVS, a. s., Košice (po uvedení vodovodu do užívania a edovzdani výkor‘u správy VVS, a. s., Košice).
- V pr‘pade osadenia verejného vodovodu súkromnnm pozemku zriadiL vecné bremeno k r‘ehnutefnosti v prospech
VVS, a. s. Košice.
- Zabezpečit účast‘ pracovn‘kov VVS. a. s., závod Košice pri tlakových skúškach vodovodu vrátane kontroly zariaden‘
vodovodu pred zásypom a na preheracom konaní stavby. Realizáciu napojenia na verejny vodovod móže vykonat vyl‘.‘čne
VVS, a. s., Kos~íce na základe ol~ednávky, ktor~ prílohou bude odsúhlasená PD.
- V úsekoch súbehu a križovania existuiúcich inziníerskych síetí realizovat ručný výkop, dodržiavat priestorovú úpravu
vedení technického vyhavenia STN 73 6005.
- K preberaciemu Sonaniu doložit kompletnú dokumentáciu skutočneho vyhotovenia, vrátane porealizačného
zamerania ve vytlačenej aj digitálnej forme (format Dgn Microstation). V porealizatnom zamerani zdokumentovat aj hÍhku
uloženia vodovodu (súradnice z—terenu, z—potruhia).
- Realizačný projekt so Lal“acovanými pripomienkami uvedenými vo vyjadrení zo dňa 21. 07 202t) prediožit‘ na
vyjadrenie prad zaČatím výstavby.

7. Stavebník je povinný splnit podmienky uvedené vo vyjadrení VSD. a. s., Košice č. 5210/2020/KE zo dňa 31. 03. 2020.

8. Stavebr‘ík je povinný splnit podmienky uvedené v záváznom stanovísku KraÍského pamiatkového úradu č. KPUKE
2020/7325-02/24663ĺHT ze drSa 31. 03. 20?0‘
- Pri realizácii stavby v dvojtýždňovom predstihu písomne alebo emailem) ozr‘árnit začat‘e výkopových prác a
umožnit vstup na stavenisko za úČelom vykonaniaštátneřru pe‘niatkovéh.o dohledu. Počas štátnoho pamiatkoveho
dohl‘adu hude zdokumentovaný zrealizovaný nezasypaný výkop a spísaný záznam o stave predpokladar‘ých nálezov a
ter‘to záznam bude podkladorr‘ pra vydarrie kolaudačného rozhodnutia pra predmetnú stavbu.

9. Stavebník je povinný splnit‘ podmienky uvedena v rozhodnutiach Qkresného úradu Košice okolie. pozemkového a
lesného odboru, pozemkového oddelenia č. Qti-KS-PLQ-2020/010033 re drSa 07. 08. 2020 a Č. QtJ-KS-PLQ-2020/010032
zo drSa 07. 08. 2020.

it). Stavebník je povinný splnit: podmienky „vedené v stanovisku SVP, š. p.. QZ Košice č. CS SVP QZ KE 3621,12020/3 zo
drSa 03. 08. 2020, a to najmá:
- Výustný objekt kanalizačného potrubia dažd‘ovej kanalizácie clo drobného voclneho toku vyhudovat‘ tak, aby Icoval
so svahem koryta toku a nezasahoval do prietočného profilu toku. Dodržat uhol vyústenía kanalizačného potrubia do
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vodného toku max. 60“ (prúdnka — os potrubia;.
V mieste vyustenia opevnit koryto vodného toku min. 5,0 fl od osi výustného objektu na obidve strany.
Začatie prác oznámit‘ minimálne 14 dn~ vopred SyP. 3. p. OZ Košice — Sprave povodia Hornádu a Bodvy‘ stredisko

Moldava nad Bodvou (kontaktná osoba p. Soták Gabriel, email: gabriel.sotak@svp.sk za účelom určenia dozoru‘ ktorý
bude oprávnený predkladat doplňujúce požiadavkv počas výstavby.

Ku kolaudačnému konaniu prizvat zástupcu spravcu vodného toku a predložit‘ porealizačné výškopisné a
polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu (vyustný objekty, s určením staničenia (rkmí podia
platnei kilometráže vodného toku. Uvedené dokumentáciu predložit aj v diqitálnej podoba lsúhor “.dqn‘ ~‘.dwq).

11. Zakazuje Sa podta ~ 13 písm. a), b) zákona č. 79/2015 Z. i o odpadoch a o zmene a dopineni níektorých
zákonov (d‘alej len zákon o odpadoch) uložit aleho ponechat odpad na mom mieste‘ ako na mieste na to určenom,
zhodnotit‘ aleho zneškodnit odpad inak‘ ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady odovzdat‘ do
shod rro(:ovacieho tar iadenia alrrbo uložit: na povolené skladku odpadov‘ nic na miesto urcené ohcou.

12. Do doby použitia, resp. prrrpravy odpadne do tar irdenia ra o určeného hude stavebný odpad umiestncný na
stavenisku stavebníka.

13. Držitel odpadu je povinný podl‘a 14 ods. ‘I písm. a) zákona o odpadoch odovzdat odpad len osobo opravnenej
nakladat‘ s odpadmi podia tohto zákona a dodržiavat‘ ustanovenia 377 zákona o odpadoch.

14. Rn realiz~cb terénnych úprav‘ ktonžmi sa mani vzh[acl prostredia alebo odtokové pornery je stavebník povinný
požiadač o vvdaníe vyjadrenia v smysle 3 99 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o odpadoch. Výkon terénnych úprav podlieha aj
povolenie príslušného stavebného uradu podia 3 71 stavebného zákona.

15. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečit dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany pnrody a krajiny.

16. Dbat na to‘ aby nedošlo k úniku ropných látok z mechanizmov do pády a tokov.

17. Pri vystavbe musia byt dodržené všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a pnslušne technické normy. Rn
výstavba musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v sulade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z, o sta~~‘~eb~iých
výrohkoch a a zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

18. Po dokončení stavby uvie.sť stavbou dotknuté pozemky do pávodného stavu tak‘ aby mohli byt využívané na
doteraj.ší účel. V prípade spásobenia škád ich stavebník odstrani na svoje náklady.

19. Ku kolaudácii stavby investor predloží doklady O vykonaní tlakových skúšok a skušok vodotesnosti v smysle platných
STN.

20, Ku kolaudácii predložit príslušné atesty o zabudovaných materiáloch (certifikáty a~ ~‘y~rláserria výrobcov a zhocle).

21. Ku kolaudách stavby predložít‘ vyjadrenie Okrasného úradu Košice — okolie‘ odboru starostlivosti a životné prostredie
z hlediska odpadoveho hospodárstva. K ~iaciosti o vyjadrenie k dokurnentack v 3olaudačnorn konaní v zrnysle 3 99 ods. 1
písm. h) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinny predložit‘ tunajšiemu úradu doklady o spásobe nakiadania

druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie darrej stavby (faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie).

2.2. Do lS-tich dní od Lrkončenia výstavby vodnej stavby a prevzatia od dodavatele‘ investor stavby je povinný požiadat‘
príslušný orgán štátnej vadne) správy a vykonanie kolaudácie stavby a vydanie rozhodnutia na užívanie vodnej stavby. K
žiadosti predložit: predpísané doklady v smysle 317 vyhlášky MŽP SR Č. 453/2000 Z. ~..‚ ktorou sa vykonávajú niektoré
ust.anovenia stavebného zákona.

C. Podmienky povolenia a vvpúššanie vád z povrchového odtoku do povrchových vád:

- Vypúštanie vád z povrchového odtoku odvádzaných z územia „IBV Viničky — Šemša‘ I. etapa“ daždovou kanalizáciou
vybudovanou v rámci stavby „19V Viničky — Šemša‘ čast‘: SO 05 Dažd‘ova kanalizácia — I. etapa‘ do povrchových václ
bezmenného pritoku Šemšianskeho potoka je povolené od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na užívanie vodnej
stavby „IBV Viničky — Šemša, Čast‘: SO 05 Dažd‘ová kanalizacia (I. etapa)‘ do doby nadobudnutia právoplatnosti povolenia
na uskutočnenie II. etapy výstavby daždovej kanalizácie pra „IBV Viničky — Šemša“ a povolenia na vypúšt‘anie vád z
povrchového udkrku z predmeLrrej vudrrei stavby.

D. Majetkovoprávne vztahy:

Výstavba vodnej stavby 19V Viničky — Šemša. čast: 50 03 Vodovod‘ 50 04 Splašková kanalizácia‘ 50 05 Daždová
kanalizácia“ sa bude realizovat‘ v k. Ú. Šemša, na parcelách registra KN-C‘ Č. 736/98‘ Č. 736/96‘ Č. 736/97‘ Č. 736/89 č.
736/94‘ Č. 736/95‘ Č. 736/92‘ Č. 736/93. Č. 736/90‘ Č. 736/91‘ Č. 736/88‘ č. 736/87‘ Č. 736/86, Č. 749‘ Č. 609‘ Č. 605‘ č. 607
(zodpovedá parcele registra KN-‘,F.“ Č. 144/12.2‘ Č. 144/73), Č. 610 (‚zodpovedá parcele registra KN-E‘ Č. 144/123)‘ Č. 179
a č. 603.

Vlastníkom parciel registra KN-C‘ Č. 736/98‘ c. 736/96‘ Č. 736/97‘ č. 736/89‘ c. 736/94‘ č. 736/95‘ č. 736/92‘ Č. 736/93‘ č.
736/90‘ č. 736/91‘ č. 736/88, č. 736/87‘ Č. 736/86. evidovaných na liste vlastníctva č. 689 a parcely registra KN-E‘ č.
144/i 22 eviclovanej ria liste vlastníctva Č. 989 je stavebník‘ KB house‘ s. r. a., Kovalská 1, 040 15 Košice - Pol‘ov.

Vlastníkom parciel registra KN-C‘ Č. 749, č. 609‘ Č. 605, č. 603 a č. ‘ilS evidovaných na liste vlastníctva Č. 345 je obec
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~ernéa, zastúpená starostom. Stavebník predložil zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriaclení vecného bremena
uzatvorenú s vlastníkom parciel ze dúa 15, 05. 2020.

Vlastníkrni parcely registra KN-E Č. Č. 144/73 evidovanej na liste vlastníctva Č. 690 a parcely registra KN-E‘ Č. 144/123
evidovanej na liste vlastnictva Č. 1010 sú fyzické osoby. Stavebník prchlo/ii stanovisko obce Šernša, zastupene~ starostem
Č. 278/2020 ze dňa 24. 08. 2020 ako vlastníka existujúcich stavieb pozemných komunikácb na predmetných pozemkoch ty

súlade s ustan. 5 58 ods. 4 stavebného zákona).

E. Všeobecné ustanovenia:

1. Nerozdielnou súčastóu tohto rozhodnuta je prc~ekt stavby ‚lEV Viničky Šemša, Čast: 50 03 Vodovod, 50 04
Splasková kanalizácia, 50 05 Daždová kanalizácia“, ktorý vypracoval Ing. Richard Soporský (autorizovaný stavebny inžinier,
registračné Číslo 3326*A2, Komplexné architektonické a inžinierske služby), Vihorlatska 15, 080 01 Prešov vjúli 2020.

2. PodXa 5 26 ods. 4 vodného zákona je povolenie orgánu štatnej vodnej správy na uskutoČnenie, zmenu aleho
odstránenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením.

3. Stavba má/e byť uskutocnená až Po naclohudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Podfa 5 67 ods. 2 zákona Č.50/i 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnon~ poriadku v znení neskorších predpisov
stavebné povolenie stréce platnost‘, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, kecl naclobudlo právoplatnost‘.

Odóvodnenie

KB house, a. r. o., Kovafská 1, 040 15 Košice - PolVv, IČO: 51729237 požiadala listom doručeným dna 10. 07. 2020 Okrasný
úrad Košice -- okolie, odbor starostlivosti o životne prostred~e (cl‘alej len „OU Košice okolie, OSŽP‘), ako príslusný orgán
st~neJ vodnej spna~ o vydin~e povolan i na jaKutocn~n~e vn4nm twht l8\ V~n ck~ — ~ c~at 501V Vndc\ od 50
04 Splašková kanalizácia, SO 05 Dažd‘ová kanalizácia“.

K žiadosti holi v termíne do 18. 08. 2020 priložené nasleciovné doklady:
— správny poplatok,
— rozhodnutie o umíestneni stavby ‚18V viničky — Šemša“ Č. 147/2020 zo clňa 16. 06. 2020 vydané obcou ~emša,
zastúpenou starostem.
— záväzné stanovisko obce Šemša, zastúpenej starostom Č. 247/2020 zo dňa 17. 07. 2020 podIa 140h stavebného
zákona,
— zmluva o uzavretí hudúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorena mecizi stavebn~kom a ohcou ≤emša,
zastúpenou starostem zo dňa 15. 05. 2020,
— závézné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice Č. KPUKE-2020!7325-02/24563ĺHT zo tác 31. 03. 2020.
- závézné stanovisko RÚVZ Košice Č. 2020/01776-02!999/HŽPZ ze dňa 07. 04. 2020,
— vyjadrenieVSD, a. s., Košice Č. 5210/2020/KE ze dňa 31. 03. 2020,
— vyjadrenie VVS, a. s., závod Košice Č. 31038/2020/lng.Ze ze dňa 06. 04. 2020 (k podzemným zariadeniam),
— vyjadrenie SPP — distribúcia, a. a. Č. TD/EX/2005!2020ĺKa ze dita 02. 04. 2020,
— vyjadrenie Slovak Telekom a. a. Č. 6612008444 zo tria 27. 03. 2020,

vyjadrenieVVS, a a, KnkicoL6l936/2020/Fi/O/ú\1R co dita 10 06 2020 (k uzemnému konaniu),
— vyjadrenie VVS,a. a. závod Kosice Č. 79442/2020!lng.Pot. zo tria 21. 07. 2020,
— stanovisko SV?, K. p., 02 Košice Č. CS SVP 02 KE 2458/2020/4 ze tria 13. 05. 2020 (pra územné rozhodnutie),
— stanovisko SV?, é. p., 02 Košice č. CS 5V? 02 KE 3621/2020/3 ze tria 03. 03. 2020,
— rozhednutie Oú Košice — okolie, pozemkového a lesného odboru, pozemkového ocldelen~a Č. OU-KS-PLO
2020/010033 ze tria 07. 08. 2020 (o odňatí poi‘nohospodárskej pácly pre parcelu Č. 736/89 v k. ú. Šemša),
— rozhodnutie OÚ Košice — okolie, pozemkoveho a lesneho odboru, pozemkového eddelenia Č. OU-KS-PLO
2020/010032 ze dňa 07. 08. 2020 ((o odňatí pol‘nohospodárskej pády pre parcely Č. 736/86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 93 v k. ú. ~eméa),
— stanov~sko OR HaZZ Kušice ~kuF~ Č ORI lZ-K51 -000-001/2020 ze chic 31). 0‘?. 2020,
— zrnluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzavretá medzi KB house. s r. o., Košice a W-Control, a. r. o., Poprad ze
dria ‘14. 08. 2020,
— vyjadrenie Oú Košice-~ okolie. OSŽ? z hl‘adíska odpadového hespodarstva Č. OIJ-KS-OSZP-2020/005708-002 zo ciria
31.03.2020,
-- vvjadrenie OÚ Košice - okolie, OSŽ? z hladítka ochrany prírody a kr~‘iny Č. OU-1K5-OSZP-2020/00577hi‘002 ze dita
03. 04. 2020,

vyjadrenie oÚ Košice okolie, OSŽ? z hl‘adiska štatnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2.02.0/005229 ze dita 24. 04.
2020,
— 2 x projekteva dokumentácia slavby vypracovaná Ing. Richarrlom Snporským vjúli 2.02.0.

Orgán státnej vodnej správy listem c. OU-KS-OSZP-2020/009767-003 ze dita 22. 07. 2020 oznámil podľa 5 61 ods. 4
stavebného zákona verejnou vyhl?škou zaČatie vocloprávneho konania ve veci vydania povolenia na uskutednenie vyššie
uvedenej vodnej stavby. Súčasne listem Č. OU-KS-OSZP-2020/009767-002 ze tria 22. 07. 2020 oznámil podia S hi ods. 1
stavebného zakona a v sulade a 5 73 vodného zákona zaČatie konania všetkým znamym uúastníkom konania, dotknutyrn
orgánem štátnei správy a organizáciám a tria 20. 08. 2020 vykonal ústne po~ednávanie spojené s miestnou ohliadkou. V
súlacle a ustan. 5 26 ods. 1 vodneho zákona hola súčast‘ou stavebného konania aj konanie ve veci povolenia vypušt‘ania
vád z povrchovel~o odtoku oclvádzaných navrhovanou da‘žd‘ovou kanalizáciou do povrchových vád.

Dňail. 08. 2020 holi do spisu doplnené listy vlastníctya Č. 639, Č. 345 Č. 690, Č. 1010, Č. 989 a kopiaz ka‘tastrálnej ‘napy
(vytverené zaruČenou konverzíou z elektronickej do listinnej podoby padla zákona o e-Governmente cez oversi.gov.sk).
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Na dstnom pojedndvani bot prorokované predložené doklady.

Na základe vysledku ústneho pojednávania boli v termine do dňa 26. 08. 2020 doplnend tieto doklady:
stanovisko obce Semša, zastúpenej starostom Č. 278/2020 zo dda 24. 08. 2020,
spresnenie rkm výustného objektu daždove~ kanalizácie,

— zrnluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovaní majetku obce) uzatvorená rnedzi
stavehníkom a VVS, a. a., závod Košice zo dňa 06. 08. 2020 (pra vodovod),
- 2 a vykres č. 6 k PD stavby SO 05 Daždová kanalizácia, vyustný objekt vypracovaný ing. Soporskym v júli 2020‘
.. Stanovisko WCONTROL. s. r. o. zo dň 25. 08. 2020 (k odkanalízovaniu 18V Viničky Šemša).

Stavba hude umiestnená v k. u .Šemša, v severozápadnej časti obce. Výstavba BV je rozvrhnutá na dva etapy‘ v 1. etapa se
vybuduje 12 rodinných domov‘ v 11. etape sa uvažuje a výstavbou 40 rodinných domov, Prejednávaný projekt naši
inžinierske siete pro I. etapu výstavby. Navrhovaný vodovod sa napoj) na existujúci verejný vodovod v sprave VVS‘ a. a.,
závod Košice‘ nošená kanalizácía se zaústi do ohecnej verejnej kanalizácie‘ prevádzku ktorej odhorne zahezpečrýe W
Control, ar. o., Poprad. K zokruhovaniu vodovodu v novej 18V dójde pri realizácii II. etapy výstavby‘ tapacita verejnej
kanalizácie a obci je podia vyjadrenia prevádzkovateľa ~ napojenie 12 rodinných domov z 1‘ etapy výstavby postačujúca.
Prevádzku navrhovaného vodovodu hude zabezpečovat‘ VVS, a. s.. Košice (predložená zmluva zo dtm 06. 08. 2020)‘
prevádzku verejnej kanalizácie zabezpečí W-Control‘ s. r. o.‘ Poprad (predložená zmluva zo dňa 14. 08. 2020).

V súlade a ustan. 21 ods. 2 a 26 ods. ‘I vodného zákona povolil orgán štátnej vodnei správy zároveú vypušt‘anie véd z
povrchového odtoku do povrchových vod pritoku Šemšianskeho potoka. Platnost povolenia navypúšt‘anie vód Z
povrchového odtoku hola obrnedzená na obdobie od nadobudnutia pravoplatnosti povolenia na užívarrie vodnej stavby
„18V Viničky Semša, čest‘: SO 05 Dažd‘ová kanalizácia (1. etapa) do doby nadobudnutia právoplatnosti povolenia na
uskutočnenie II. etapy dažd‘ovej kanalizácie pra.~. 18V Viničky -- Šemša“ a povolenia na vypúšt‘anie vöd z povrchového
odtoku z predmetnej vodnei stavby. Vo vodoprávnom knnaní kioreho predmetom budO inžinierske siete (vodovod‘
splašková kanalizácia‘ daždová kanalizácia) 11. etapy výstavby „IBV Viničky — Šernša“ sa podmienky povolenia na
vypúšKanie vód z povrchového odtoku z ceiej lokality opáeovne posúdia a v prípade potrehy se zmenia.

Navrhované inžinierske siete v mirrimalnom rozsahu zasahujú aj na parcely registra KN-E‘ Č. 144/73 (evidovaná na liste
vlastníctva Č. 690) a č. 144/123 (evidovaná na liste vlastníctva č. 1010)‘ ktoré sO vn vlastnictve fyzických osób‘ Orgán
štátnej vodnej správy v súlades octan, S 58 ods. 4 stavebného zákona netrval na preukázanr mého práva k týmto
pozemkom. nak‘ol‘ko z vykonarrej miestnej obliadky a z predloženého stanoviska obce Šemša‘ zastúpenej starostom Č.
278/2020 zo dtm 24. 08. 2020 holo zrejmé, že na predmetných pozemkoch se nachádzajú miestne k‘omunikácie. Miestne
koniunikacie sO vo vlastnrctve obce Šemša a navrhovane vodne stavby funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so
stavbami týchto pozemnych komunikácii ani s prevádzkou na nich a zároved tieto stavby ani inak nemúžu ovplyvnič
využitie pozernkov na účel‘ ktorému sO určené.

Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastnikov ani dotknutých organizácií a organov štátnej správy nevzniesol
pripomienky ani nárnietky k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „18V Viničky — ~emša‘ čest‘: SO 03
Vodovod‘ SO 04 Splašková kanalizácia‘ 50 05 Dažd‘ová kanalizácia“.

Pri posudzovani žiadosti orgán štátnej vodnej správy vychádzal z projektu vodnej stavby‘ vyjadrení a stanovísk účastnikov
konania a rozhodnuti a stanovísk dotknutých orgánov štatnej spravy k realizácš stavby.

Podmienky zjednotlivých stanovísk účastrrikov konania a dotknutych orgánov šLátnej správy sú v rozhodnuti zapracované.

Okrasný úrad Košice -- okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie na zaklade predložených dokladov a výsledku
vodoprávneho konania zistil, že realizácia navrhovanej stavby nic je v rozpore so záujmami vodného hospodánstva a
povoluje uskutocnen).e vodnej stavby „18V Viničky — Semša‘ čest‘: SO 03 Vodovod‘ SO 04 Splaškové kanal).zécia, SO 05
Dažd‘ova kanalizácia“ a vypúšt‘anie véd z povrchového odtoku do povrchoa~ch véd tak‘ ako je to uvedené vo výrokovej
Časti tohto rozbodnutia,

Toto rozhodnutie se podia 5 69 oda, 1 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou. Stavebné povolenie se podIa S
69 ods. 2 stavebného zakona vyvesi na 15 dni spósohom v mieste obvyklym‘ posledný doň tejto lehoty je dhom
doručenia‘

Správny poplatok bol zaplateny vo vyške 200‘- € e-kolkom podIa položky 60 písmeno g) sadzobníka správnych poplatkov‘
kto~‘ tvoni pnilohu zákona č. 145/1 995 Z. z‘ o sprévnych poplatkoch a znení neskorších predpisov‘

Poučenie
Proti tomLrto rozhodnutiu se podl“s š ~ a nesl, zákona č. 71/1967 Zb‘ o správnom konaní v znení neskonších predpisov
možno odvolat‘ do 15 dní odo clňa oznámenia tobto rozhodnutia na Oknesný urad Košice — okolie‘ odbor starostlivosti o
životne prostreciie. Hroncova 13‘ Kosice. Toto rozhodnutie možno preskún~at‘ súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostniedkov‘

Doručuje sa

1‘ KB house, a. r. o., Kovalská 1, 040 15 Košice
2. Obec Šemša, zastúpená starostorn, 044 21 Šemša ‘~ verejná vyhláška
3‘ Projektant: lrrg‘ Richard Soporský. Vihorkrtská 15, 080 01 Prešov
4. SVP, š. p.. OZ Košice‘ Ďumbienska 14‘ 040 01 Košice
5. Slovensky Pozemkový )ond‘ Búdková 36‘ 811 04 Bratislava
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6. VVS, a. s.. zavod Kosice, Komenskeho 50, 040 01 Košice

Na vedomie

1. Krajský pamiatkovy úrad Košice, Hlavná 25, Košice
2 VSD, a. 5.. Mlynská 31, 040 01 Košice
3 SPP — distribúcia, a. s. Mlynske nivy 44/b, 825 19 Bratislava
4. Slovak Telekom, a s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. RÚVZ Košice, lperská 1, 040 01 Košice
6. OR HaZZ Košice — okolie, Rožňavská 25. 045 01 Košice
7. W-Control, s. r. o~ Hraničná 4/668, 058 01 Poprad
8. OÚ Kosice — okolie, PLO, Hroncova 13, 041 70 Kosice

Ing Beáta Serbinové
veduca odboru

Doručuj~~

KB house, s. r. o.
Kovalská 1
040 15 Košice
Slovenská republika

Obec Šernša
Šernša 116
04421 Šemša
Slovenská republika

Richard Soporsky
Vihorlatská 7048 15
080 01 Presov
Slovenska republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Košice
Ďumbierska
040 01 Košice
Slovenská republika

Vychodoslovenská vodárenska spoločnost‘, as.
Komenského 50
042 48 Košice
Slovenska republika

Slovensky pozemkový fond
Búdkova 36
817 15 Bratislava~Staré Mesto
Slovenská republika

Na vedomie
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná. 040 01 Košice 1
Vychodoslovenska distrihucna, as., Mlynska 31, 042 91 Kosice 1

SPP - distribúcia. a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, as., Bajkalská, 81762 Bratislava-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Košiciach, lpeľska 1. 042 20 Kosice - mestská čast Západ

Okresne riaditelstvo hasičského a zachranneho zboru Kosic.e - okolie, Ro7navska 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
W-Control. s r.o., Hranična 4/668, 058 01 Poprad 1

‘ 2~- ~-z~
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