odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie SNP 96/50
960 01 Zvolen

Č.j.: OU-ZV-OSZP-2019/009811-rozh.

Vo Zvolene dňa 15.07.2019

Verejná vyhláška
ROZHODNUTIE
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 58 písm. c) a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 120 (špeciálny
stavebný úrad) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a vykonaného
vodoprávneho konania v zmysle § 73 vodného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a v súlade s § 68 a § 69 stavebného zákona,
pre stavebníka
Obec Ostrá Lúka, Ostrá Lúka 58, 962 61 Dobrá Niva,
IČO: 00 320 161,

povoľuje zmenu
vodnej stavby
„Ostrá Lúka – ÚHRBIE – OVČÍN Inžinierske siete, Objekt: Verejný vodovod“,
pred jej dokončením v nasledovnom rozsahu:
predlžuje platnosť stavebného povolenia č. OU-ZV-OSZP-2015/007662/JOM, zo dňa
30.07.2015, právoplatné dňom 04.09.2015, v zmysle jeho zmeny č. OU-ZV-OSZP2017/008751-rozh., zo dňa 07.08.2017, právoplatné dňom 18.09.2017, o ďalšie 2 roky.
Ostatné podmienky vyššie citovaného rozhodnutia ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
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Vodnú stavbu „Ostrá Lúka – ÚHRBIE – OVČÍN Inžinierske siete, Objekt: Verejný
vodovod“ povolil Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutím
č. OU-ZV-OSZP-2015/007662/JOM, zo dňa 30.07.2015, právoplatné dňom 04.09.2015.
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, predĺžil platnosť stavebného
povolenia rozhodnutím č. OU-ZV-OSZP-2017/008751-rozh., zo dňa 07.08.2017, právoplatné
dňom 18.09.2017 o dva roky.

Odôvodnenie
Stavebník, Obec Ostrá Lúka, Ostrá Lúka 58, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 00 320 161
(ďalej len „stavebník“), požiadal dňa 12.06.2019, podľa § 26 ods. 1 vodného zákona
a v zmysle § 68 stavebného zákona o zmenu vodnej stavby „Ostrá Lúka – ÚHRBIE – OVČÍN
Inžinierske siete, Objekt: Verejný vodovod“, pred jej dokončením. Uvedeným dňom,
12.06.2019, bolo začaté vodoprávne konanie. Zmena vodnej stavby spočíva v predĺžení
platnosti stavebného povolenia o ďalšie dva roky.
Stavebník v žiadosti uviedol, že s výstavbou sa ešte nezačalo z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov.
Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou, zo dňa 18.06.2019, pod č. OUZV-OSZP-2019/009811-upov., začatie stavebného vodoprávneho konania v predmetnej veci
– predĺženie platnosti stavebného povolenia, v ktorom si mohli účastníci konania uplatniť
svoje námietky a pripomienky najneskôr do 8 dní, odo dňa doručenia upovedomenia, inak sa
na ne nebude prihliadať. V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona špeciálny stavebný úrad
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Verejná vyhláška bola obcou
vyvesená dňa 19.06.2019 a zvesená dňa 04.07.2019. V konaní neboli uplatnené žiadne
námietky a pripomienky účastníkov konania.
Orgán štátnej vodnej správy, ako špeciálny stavebný úrad rozhodoval v súlade s § 26
vodného zákona a § 68 a § 69 stavebného zákona. Orgán štátnej vodnej správy v priebehu
konania zistil, že zmenou stavby pred jej dokončením, spočívajúcej v predĺžení platnosti
stavebného povolenia, nebudú ohrozené právom chránené záujmy, alebo povinnosti
účastníkov konania, ako aj právom chránené záujmy dotknutých orgánov, a preto rozhodol
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Žiadateľ je v zmysle § 4, ods. 1, písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov oslobodený od správneho poplatku.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona
č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní
odo dňa jeho doručenia, podaním na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom.
Toto rozhodnutie má podľa § 73, ods. 4 vodného zákona povahu verejnej
vyhlášky. V zmysle § 26, ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa
vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu
a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Obec Ostrá
Lúka, aby predmetnú verejnú vyhlášku zverejnila po dobu 15 dní na úradnej tabuli
a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26, ods. 2 správneho poriadku.
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Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť,
s vyznačením dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.
Rozhodnutie je umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Zvolen
http://www.minv.sk/?okresny-urad-zvolen.

Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru

Rozhodnutie č. OU-ZV-OSZP-2019/009811-rozh., zo dňa 15.07.2019 sa doručí:
Účastníci konania:
1. Obec Ostrá Lúka, Ostrá Lúka 58, 962 61 Dobrá Niva
2. Viera Gajdošová, Ostrá Lúka 127, 962 61 Dobrá Niva
3. Tim projekt, s.r.o., Ing. Ján Timko, V. P. Tótha 17, 960 01 Zvolen
ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou
Na vedomie:
4. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 12, 960 01 Zvolen
6. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. OR HaZZ vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
10. Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen
11. Obec Budča, Lhenická 33, 962 33 Budča
12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7,
974 31 Banská Bystrica
13. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
14. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Partizánska
cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
15. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

.......................................................
dátum vyvesenia, pečiatka, podpis

.....................................................
dátum zvesenia, pečiatka, podpis
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