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Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Obec Maršová – Rašov, 013 51 Predmier, IČO: 00 648 213, podala dňa 09.07.2020 na Okresný úrad Bytča, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy žiadosť o stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu
„Rozšírenie vodovodu Maršová – Rašov parcelné číslo 212“ na pozemku parcelné číslo KN-C 212 v katastrálnom
území Maršová.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu Obec Predmier vydala územné rozhodnutie pod sp. č. SÚ 74/2020-Kb dňa 23.04.2020, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2020.

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán
miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona číslo 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona
číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad podľa §
120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, v súlade s ustanovením § 26 a § 73 vodného zákona a § 61 stavebného zákona a v súlade s ustanovením
§ 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

25. augusta 2020 o 9.30 hod.

so stretnutím na OÚ Bytča, odbore starostlivosti o ŽP, Zámok číslo 104, prvé poschodie, pracovisko č. 07.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade Bytča, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Zámok číslo 104, prvé poschodie, pracovisko 07 (pondelok, utorok, štvrtok od
8.00 hod. – do 15.00 hod., streda od 8.00 hod. – do 17.00 hod., piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod.) a pri ústnom
pojednávaní.
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Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a obec
v mieste stavby.

V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, tunajší úrad dáva
možnosť účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej
lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na
riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak
dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že
so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Oznámenie sa doručí:
1. Obec Maršová – Rašov, 013 51 Predmier
2. Jozef Varinský, 013 03 Varín 532- projektant
3. Obec Predmier, 013 51 Predmier
4. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
5. SPP- Distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
6. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
9. ORHaZZ v Žiline, Námestie Požiarníkov 1, 010 01 Žilina
10. OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK,
11. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Obce Maršová - Rašov
12. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
13. spis

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Maršová
– Rašov a OÚ Bytča, odbore starostlivosti o životné prostredie a spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa.............................................
pečiatka, podpis

zvesené dňa................................................
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Maršová – Rašov túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Bytča,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok č. 104, 014 01 Bytča s vyznačením uvedených údajov.
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RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-BY-
OSZP-2020/000515-002

Obec Maršová-Rašov, Maršová - Rašov č. 2, 013 51 Maršová-Rašov
Jozef Varinský, P. O. Hviezdoslava 532/67, 013 03 Varín
Obec Predmier, Predmier 55, 013 51 Predmier
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Račianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtech Spanyola 27, 011 71 Žilina 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov, 010 01 Žilina 1
Okresný úrad Bytča, Zámok 104, 014 01 Bytča 1
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