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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 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)   

 

z a s t a v u j e  

 

podľa § 73 ods. 14 vodného zákona  konanie vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú 

stavbu „Upohlav, obec Udiča - Obecný vodovod, rozvodná sieť“ pre stavebníka Obec Udiča 

v zastúpení starostom obce. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
  

Obec Udiča zastúpená starostom požiadala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 

7. septembra 2018 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Upohlav, obec Udiča - 

Obecný vodovod, rozvodná sieť“. Stavba bola navrhnutá na pozemkoch k. ú. Udiča parc. KNC č. 

1663, 1732/4, 1837, 1838/1, 1838/2, 1839, 1841/1, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/2, 1844/3, 

1845/1, 1845/2, 1846, 1847/2, 1848/1, 1849/1, 2146/1, 2147, 2565/1, 2571/1, KNE č. 72/1, 73/1, 

330/1, 331/101, 335/5, 501/1, 501/2, 502/1, 505/1, 506/1, 506/3, 507/1, 507/4, 507/5.   

 

Tunajší úrad na základe podanej žiadosti oznámil začatie stavebného konania verejnou 

vyhláškou č. OU-PB-OSZP-2018/010355-1/ZB1 zo dňa 12. septembra 2018 a listom č. OU-PB-

OSZP-2018/010355-2/ZB1 zo da 17. septembra 2018. Ústne pojednávanie sa konalo dňa            

5. novembra 2018. Vzhľadom k tomu, že žiadosť stavebníka spolu s prílohami neposkytovala 

dostatočný podklad pre posúdenie a povolenie stavby, tunajší úrad vyzval stavebníka 

o predloženie chýbajúcich náležitostí v lehote 90 dní a konanie prerušil rozhodnutím č. OU-PB-

Č. j. OU-PB-OSZP-2019/000194-5/ZB1                                             V Považskej Bystrici 29. marca 2019 

Vybavuje Ing. Mjartan  
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OSZP-2018/010355-3/ZB1 zo dňa 28. novembra 2018. Stavebník tak bol vyzvaný na 

preukázanie iného práva k stavbou dotknutým pozemkom podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona 

a k predloženiu stanovísk vlastníka, správcu a správneho orgánu pre štátnu cestu III. triedy         

č. 1975. Lehota na doloženie dokladov uplynula 19. marca 2019. Stavebník bol v rozhodnutí      

o prerušení konania č. OU-PB-OSZP-2018/010355-3/ZB1 zo dňa 28. novembra 2018 

upozornený, že ak v určenej lehote nebudú nedostatky podania odstránené, bude konanie 

zastavené.       

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tunajší úrad stavebné konanie zastavil, ako je 

uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

 

      P o u č e n i e 

 

 Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 71/1967 Zb.          

o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 

1 a ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Odvolanie je  

možné podať 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 

1. Obec Udiča, p. starosta, 018 01 Udiča 

ostatní účastníci konania – doručuje sa verejnou vyhláškou 

dotknuté orgány 

2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 

Piešťany 

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

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

5. SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

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

7. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 

29/34, 017 01 Považská Bystrica  

8. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – Správa a údržba, Považské Podhradie 

292, 017 25 Považská Bystrica 

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

01 Považská Bystrica 

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

partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 

11. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, 

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica  

12. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica 

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

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

 


