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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 

 

 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 

ods. 1  zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) a ako 

špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) na základe 

žiadosti a výsledku konania  

 

stavebníkovi  Obec Papradno zastúpená starostom obce 

 Obecný úrad 315, 018 13 Papradno 

 IČO 00317594 

 

podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona  

 

predlžuje platnosť stavebného povolenia 

 

vydaného Okresným úradom Považská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie         

č. OU-PB-OSZP-2017/000212-6/ZB1 zo dňa 13. januára 2017 o 3 roky od právoplatnosti 

tohto rozhodnutia, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „Rozšírenie 

vodovodu a dotláčacia stanica“. 

 

Toto rozhodnutie bude stavebník uchovávať spolu so stavebným povolením č. OU-PB-

OSZP-2017/000212-6/ZB1 zo dňa 13. januára 2017. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Obec Papradno zastúpená starostom požiadala listom zaevidovaným na tunajšom úrade 

dňa 11. decembra 2018 o predĺženie platnosti stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu 

Č. j. OU-PB-OSZP-2019/000647-3/ZB1                                               V Považskej Bystrici 8. februára 2019 

Vybavuje Ing. Mjartan  
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„Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica“, ktorá bola povolená pod č. OU-PB-OSZP-

2017/000212-6/ZB1 zo dňa 13. januára 2017 na pozemkoch KNE parc. č. 7643/2, 7794, 7793/1, 

7849/1, 7612/1, 7861, 7860, 7878/3, 7945/1, 7943 a pozemkoch KNC parc. č. 2803, 3082, 

3152/3, 3149 k. ú. Papradno. 

 

Na základe podanej žiadosti tunajší úrad oznámil začatie konania o predĺžení platnosti 

stavebného povolenia účastníkom konania verejnou vyhláškou č. OU-PB-OSZP-2018/013866-

1/ZB1 zo dňa 17. decembra 2018. Dotknutým orgánom bolo začatie konania oznámené listom           

č. OU-PB-OSZP-2018/013866-2/ZB1 zo dňa 17. decembra 2018. Pre uplatnenie pripomienok 

a námietok určil orgán štátnej vodnej správy lehotu do 6. februára 2019. V stanovenej lehote 

neboli uplatnené pripomienky ani námietky. 

 

  Tunajší úrad v priebehu konania nenašiel žiadne dôvody, ktoré by bránili povoliť 

predĺženie platnosti stavebného povolenia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov je žiadateľ od správneho poplatku oslobodený.     

 

 

P o u č e n i e 
 

 Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 

oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica. Rozhodnutie možno preskúmať súdom. 

                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                             Ing. Pavel Petrík 

                                                                                                                    vedúci 
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Doručuje sa 

účastníci konania – doručuje sa verejnou vyhláškou 

dotknuté orgány 

1. LESY SR, š.p., OZ Považská Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica 

2. Slovenský pozemkový fond, Považská Bystrica, Nám A. Hlinku 29, 017 01 Považská 

Bystrica 

3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Nová ul. č. 2, 971 01 Prievidza 

4. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH, 

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

5. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica, Stred 46/6, 017 

01 Považská Bystrica 

8. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

9. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských 

partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 

11. SPP-distribúcia a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 


