OBEC KEČOVO
049 55 Kečovo
Číslo: 37/2021-1

V Kečove, dňa 07.06.2021

Vec:
„Kečovo – zachytenie nového prameňa“ v katastrálnom území Kečovo – oznámenie o začatí
konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
–––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Navrhovateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042
48 Košice podala dňa 20.05.2021 na tunajší stavebný úrad v Kečove žiadosť o predĺženie
platnosti územného rozhodnutia č.33-3/2015 zo dňa 7.5.2015, ktoré bolo predĺžené
rozhodnutím č.45-2/2017 zo dňa 20.4.2017 a rozhodnutím č.10-1/2019 zo dňa 21.01.2019 o
umiestnení stavby „Kečovo – zachytenie nového prameňa“ na pozemkoch v katastrálnom
území Kečovo, na parc. č. KN-C 570/1 (vodné plochy) a 570/4 (oddelená z parc. č. 570/1) vo
vlastníctve navrhovateľa. Žiadosť bola odôvodnená tým, že vybavenie dokladov pre povolenie
stavby je časovo náročné.
Predmetné územné rozhodnutie rieši zachytenie dvoch krasových prameňov,
nachádzajúcich sa v ochrannom pásme I.stupňa vodárenského zdroja „Veľká vyvieračka“
v katastrálnom území Kečovo, v súlade s dokumentáciou stavby, vypracovanou spol. PROMPP
s.r.o., Alexandra Rudnaya 34, 010 01 Žilina. Stavba pozostáva z funkčne prepojených celkov:
• pramenný záchyt, pramenná komora, potrubné rozvody.
Obec Kečovo ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 36 a
§ 40 stavebného zákona
oznamuje
začatie konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
„Kečovo – zachytenie nového prameňa“
na pozemkoch v katastrálnom území Kečovo známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom štátnej správy a nakoľko sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a od
prerokovania návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby nedošlo k zmene pomerov
v území, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania.

-2Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány, inak sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných
záujmov súhlasia.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v
Plešivci /Ing.Liptáková, č.t. 058/7921 135, 0903 251686/.
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a
pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť.

Július L ő r i n c z
starosta obce
Doručuje sa:
1. Účastníci konania verejnou vyhláškou:
• Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
• Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
• Slov. vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
• Lesy SR š.p., OZ Revúca, Nám. slobody 2, 050 80 Revúca
• Spoločenstvo vlastníkov lesných pozemkov, Kečovo 139, 049 55 Kečovo
• Vlastníci susedných nehnuteľností: parc. KNE č. 142/1, 815/141, 815/142, 812/141, 811/141, 5005
2. PROMPP s.r.o., A. Rudnaya 34, 010 01 Žilina, Proj. kancelária - Bytčická 16, 010 01 Žilina
3. ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, P.O.Box 15, 833 15 Bratislava 37
5. Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
6. Slovak Telekom a.s., Poštová 18, 042 10 Košice
7. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Štítnická 19, 048 01 Rožňava
9. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH), 048 01 Rožňava
10. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, 048 01 Rožňava
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
12. Michlovský spol. s r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice (Orange Slovensko a.s.)

Toto oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia
na stavbu „Kečovo – zachytenie nového prameňa“ má povahu verejnej vyhlášky
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým
(na úradnej tabuli Obce Kečovo a súčasne na webovej stránke obce).

