
OKRESNÝ ÚRAD MEDZILABORCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Číslo spisu
OU-ML-OSZP-2021/000389-003

Medzilaborce
13. 04. 2021

Rozhodnutie
o zmene podmienok povolenia

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán starostlivosti o životné
prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) a § 71 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) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), v súlade so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), vo veci žiadosti BMS Bojnanský,
s.r.o., Pieskova 1568, 951 35 Veľké Zálužie doručenej dňa 26.03.2021 o povolení zmeny rozhodnutia č. OU-ML-
OSZP-2019/000465-003-JK zo dňa 17.04.2019 právoplatné 13.05.2019.

Výrok
Na základe vykonaného správneho konania a v súlade s §73 ods. 12 vodného zákona

m e n í

rozhodnutie Okresného úradu Medzilaborce č. OU-ML-OSZP-2019/000465-003-JK zo dňa 17.04.2019 právoplatné
13.05.2019 v časti :

Podmienky povolenia :

Pôvodné
1. Povolenie podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do
podzemných vôd pri zakladaní stavby platí do 31.12.2020 a samotné čerpanie bude prebiehať v predpokladanom
termíne marec 2019 – december 2020

Zmenené
1. Povolenie podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do
podzemných vôd pri zakladaní stavby platí do 31.12.2021 a samotné čerpanie bude prebiehať v predpokladanom
termíne marec 2019 – december 2021

Ostatné časti rozhodnutia Okresného úradu Medzilaborce č.: OU-ML-OSZP-2019/000465-003-JK, zo dňa
17.04.2019, právoplatné 13.05.2019 ostávajú nezmenené a táto zmena Podmienok povolenia je jeho neoddeliteľnou
súčasťou.
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Odôvodnenie
Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy,
obdŕžal žiadosť stavebníka BMS Bojnanský, s.r.o., Pieskova 1568, 951 35 Veľké Zálužie. Stavebník požadoval
zmenu Podmienok povolenia ( zmena termínu čerpania podzemných vôd a ich vypúšťania do podzemných vôd) na
stavbe Prepojovací plynovod VTL Poľsko – Slovensko, líniová časť z dôvodu predĺženia termínu realizácie samotnej
stavby.

Dňa 23.03.2021 listom č. OU-ML-OSZP-2021/000389-002 organ štátnej vodnej správy oboznámil účastníkov
konania o začatí vodoprávneho konania a zároveň ich upozornil aby v termíne do 7 dni od doručenia, doručili svoje
pripomienky a návrhy, po tomto termíne pripomienky nebudú akceptované. Zo strany účastníkov konania neboli
vznesené žiadne námietky.

Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle ust. § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dni odo dňa
doručenia, na Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierová 4, 068 01 Medzilaborce.

Toto rozhodnutie je podľa ust. § 177 a násl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom
po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Pavel Brecik
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
BMS Bojnanský, s.r.o., Piesková 1568, 951 35  Veľké Zálužie, Slovenská republika
Obec Zbojné, Zbojné 5, 067 14  Zbojné, Slovenská republika
NOTAX CONSULTING s.r.o., Fidlikova 3, 066 01  Humenné, Slovenská republika
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01  Humenné, Slovenská republika


