OBEC KEČOVO
049 55 Kečovo
Číslo: 37/2021-2

V Kečove, dňa 09.07.2021

Vec:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., 042 48 Košice - žiadosť o predĺženie platnosti
rozhodnutia o umiestnení stavby „Kečovo – zachytenie nového prameňa“ v kat. území Kečovo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROZHODNUTIE
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 na stavbu „Kečovo – zachytenie nového prameňa“ na
pozemkoch v katastrálnom území Kečovo. Územné rozhodnutie vydala Obec Kečovo pod
č.33-3/2015 zo dňa 7.5.2015, právoplatnosť nadobudlo dňa 8.6.2015.
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
a podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe
posúdenia žiadosti navrhovateľa v zmysle § 40 ods.3 stavebného zákona
predlžuje platnosť
územného rozhodnutia č.33-3/2015 zo dňa 7.5.2015 o umiestnení stavby „Kečovo –
zachytenie nového prameňa“ v katastrálnom území Kečovo, na parc. č. KN-C 570/1 a 570/4
(oddelená z parc. č. 570/1). Platnosť rozhodnutia sa predlžuje o ďalšie dva roky do 08.06.2023.
Predmetné územné rozhodnutie rieši zachytenie dvoch krasových prameňov, nachádzajúcich
sa v oplotení ochranného pásma I.stupňa vodárenského zdroja „Veľká vyvieračka“
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, v súlade s dokumentáciou stavby pre územné konanie,
vypracovanej spol. PROMPP s.r.o., Alexandra Rudnaya 34, 010 01 Žilina, zodp. projektant Ing.
Marián Papp. Stavba je situovaná mimo zastavaného územia, severne od obce Kečovo. Stavba
pozostáva z funkčne prepojených celkov: • pramenný záchyt, pramenná komora, potrubné
rozvody.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby zostávajú naďalej v platnosti podmienky
uvedené v rozhodnutí č. 33-3/2015 zo dňa 7.5.2015, v rozhodnutí č. 45-2/2017 zo dňa
20.4.2017, č. 10-2/2019 zo dňa 14.02.2019 o predĺžení platnosti rozhodnutia.

-2Nové podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov uplatnených v konaní
o predĺžení platnosti územného rozhodnutia:
1. Stanovisko ŠOP SR Správa slovenských jaskýň, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa
28.06.2021, č. SSJ/133-00182021:
• Počas stavebných prác na zachytení nového prameňa nepoškodiť novo vybudovanú náučnú
lokalitu Kečovská vyvieračka, ktorá bola postavená v blízkosti plánovanej výstavby v rámci
cezhraničného projektu Interreg SK-HU.
• Požadujeme doplniť veľkosť ekologického respektíve sanitárneho prietoku z prameňov
stanoveného na základe doterajších aktuálnych meraní Slovenského hydrometeorologického
ústavu za podmienky, že sanitárny Q (prietok) nebude nižší ako Q355.
• Požadujeme písomne oznámiť termín začatia a ukončenia stavebných prác na Správu
slovenských jaskýň minimálne 5 dní vopred (kontakt: vladimir.papac@ssj.sk).
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníkmi konania v lehote stanovenej na
ich podanie neboli vznesené námietky proti predĺženiu platnosti územného rozhodnutia.
Odôvodnenie
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, právoplatnosť nadobudlo dňa
8.6.2015, o umiestnení stavby „Kečovo – zachytenie nového prameňa“. Stavba bude
umiestnená 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. Uvedené rozhodnutie
bolo predĺžené rozhodnutím č. 45-2/2017 zo dňa 20.4.2017 a rozhodnutím č. 10-2/2019 zo dňa
14.02.2019. Žiadosť bola odôvodnená tým, že vybavenie podkladov pre povolenie stavby je
časovo náročné.
Na základe podanej žiadosti stavebný úrad listom zo dňa 07.06.2021 oznámil začatie konania
o predĺžení platnosti územného rozhodnutia známym účastníkom konania, dotknutým orgánom
štátnej správy a verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli a na web stránke obce Kečovo.
Na zaujatie stanoviska bola stanovená lehota 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.
Účastníkmi konania v lehote stanovenej na ich podanie neboli vznesené námietky proti
predĺženiu platnosti územného rozhodnutia. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby
zostávajú naďalej v platnosti podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení predmetnej stavby
pod č. 33-3/2015 zo dňa 7.5.2015, v rozhodnutiach o predĺžení platnosti rozhodnutia vyššie
uvádzaných a nové podmienky určené v tomto konaní, ktoré sú pre stavebníka záväzné.
Stavebný úrad v konaní posúdil žiadosť navrhovateľa, a pretože sa nezmenili predpoklady, za
ktorých bolo rozhodnutie o umiestnení stavby vydané, žiadosti navrhovateľa vyhovel a v súlade
s ust. §40 ods.3 stavebného zákona predĺžil čas platnosti územného rozhodnutia na ďalšie dva
roky do 08.06.2023.

-3Poučenie
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia
tohto rozhodnutia na tunajší stavebný úrad v Kečove, 049 55 Kečovo. Rozhodnutie je po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku.

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
Na vedomie:
1. PROMPP s.r.o., A. Rudnaya 34, 010 01 Žilina
2. ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
3. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, P.O.Box 15, 833 15 Bratislava 37
4. Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
5. Slovak Telekom a.s., Poštová 18, 042 10 Košice
6. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Štítnická 19, 048 01 Rožňava
8. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH), 048 01 Rožňava
9. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor, 048 01 Rožňava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
11. Michlovský spol. s r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice (Orange Slovensko a.s.)

Toto rozhodnutie 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).

