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Ing.Kmošenová/42 432 69 44 

 

12. 10. 2018 

 

Vec 

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia „SO 50 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 51 

Vodovodné prípojky, SO 52 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 52.1 Prípojky splaškovej 

kanalizácie, SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie“ ako súčasť stavby „Bytové domy – 

108 b.j. Púchov“ 

- oznámenie o zverejnení rozhodnutia 

 

        Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 

štátnej vodnej správy v zmysle § 61 a 71 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 

v platnom znení (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon) 

vydal v zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona a v súlade s § 82 stavebného zákona kolaudačné 

rozhodnutie na stavebné objekty majúce charakter vodnej stavby „SO 50 Rozšírenie verejného 

vodovodu, SO 51 Vodovodné prípojky, SO 52 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 52.1 

Prípojky splaškovej kanalizácie, SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie“ ako súčasť 

stavby „Bytové domy – 108 b.j. Púchov“ pod č.j. OU-PU-OSZP-2018/001285-11ZB1 A20  zo 

dňa 12. októbra 2018 pre stavebníka je REINOO Púchov, a.s., so sídlom Murgašova 2/243, 

010 01 Žilina, IČO: 50 428 390.   
 

      Vzhľadom k tomu že vyššie uvedená stavba v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie o  zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon č. 24/2006 Z.z.), bola posudzovaná ako navrhovaná činnosť „Bytové domy Púchov“, 

a Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie pod č.j. OU-

PU-OSZP-2015/001114-15/ZK5 zo dňa 19. októbra 2015, v zmysle ktorého vyššie uvedená 

navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať  podľa zákon č. 24/2006 Z.z. tunajší úrad 

 

z v e r e j ň u j e 

v zmysle § 140c) ods. 9 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie č.j. OU-PU-OSZP-

2018/001285-11ZB1 A20  zo dňa 12. októbra 2018.   

 

Proti rozhodnutiu č.j. OU-PU-OSZP-2018/001285-11ZB1 A20  zo dňa 12. októbra 2018 

v zmysle § 140c) ods. 8 stavebného zákona má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol 

účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom 

rozhodnutia vydaného pod č.j. OU-PU-OSZP-2015/001114-15/ZK5 zo dňa 19. októbra 2015. 

V zmysle § 140c) ods. 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu je lehota na podanie 

odvolania 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. 
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       Po zvesení tohto oznámenia o zverejnení kolaudačného rozhodnutia žiadame oznámenie č. 

OU-PU-OSZP-2018/001285-12/ZB1 A20  zo dňa 12. októbra 2018 zaslať opätovne na tunajší 

úrad. 

 

Rozdeľovník:  

Mesto Púchov,  

primátor mesta, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov 

Okresný úrad Púchov, Štefánikova 820, TU 

Príloha 
1x rozhodnutie   

č. OU-PU-OSZP-2018/001285-11/ZB1 A20  zo dňa 12. októbra 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnenie rozhodnutia je v zmysle § 140c) ods. 9 stavebného zákona spôsobom v mieste 

obvyklým: na úradnej tabuli Mesta Púchov, na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý písomnosť 

doručuje a stránke príslušného orgánu: http://www.minv.sk/?spravne-konania-26 

 

 

Vyvesené dňa:  Zvesené dňa: 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie oznámenia: 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ing. Iveta Kmošenová 

vedúca 
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