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Vyvesené dňa: ......................................  Zvesené dňa: ....................................... 

 

Odtlačok pečiatky a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie oznámenia: 

 

 

Vec 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  

- O z n á m e n i e  o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho 

pojednávania 

 
 

      Obec Lúky, zastúpená starostom obce, Lúky 105, 020 53 Lúky podala listom 

zaevidovaným na tunajšom  úrade dňa 13. decembra 2019 žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie kanalizácie v obci Lúky - Dielnice, Splašková 

kanalizácia“.  

 

      Stavba má charakter líniovej stavby podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona a je 

vedené pozemkami katastrálneho územia Lúky, pozemok KN-C č. 954/44, 954/45, 954/37, 

954/36, 954/40, 954/41, 954/46, KN-C 1853/2 (KN-E č. 1853). 

 

       Na stavbu „IBV-Lúky - Technická infraštruktúra pre IBV Rodinnných domov 

a prístupové komunikácie“ bolo vydané obcou Lúky  stanovisko, list č.j. 1449-03/2019-TS1-20 

zo dňa 31. októbra 2019, v zmysle ktorého  pre umiestnenie stavby splaškovej kanalizácie sa 

v zmysle ustanovenia § 39a, ods. 3 písm. d) stavebného zákona  rozhodnutie o umiestnení stavby 

nevyžaduje.  

       Dňom doručenia podania sa začalo stavebné konanie.  

 

       Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade § 5 ods. (1) 

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 v  zmysle 71 ods. (1) a § 61 

písm. (a) 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 a súčasne ako 

špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, oznamuje začatie stavebného 

konania v súlade s § 61 stavebného zákona a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

 16. januára /štvrtok/ 2020 o 10,00 hod. 

 so stretnutím sa na Obecnom úrade Lúky. 
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       Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade (č. dverí 222) najneskoršie 

v deň ústneho pojednávania.  

        Na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené pri územnom konaní sa neprihliada. 

        Ak účastník konania a dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za 

to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Neskôr podané námietky 

nemožno vziať v zreteľ. 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, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred 

jej uplynutím. 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 niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 

písomné plnomocenstvo účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

       Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí 

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Lúky, a iným spôsobom v mieste obvyklým, 

najmä v miestnej tlači, rozhlase, a na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý písomnosť doručuje 

a webovej stránke príslušného stavebného úradu: http://www.minv.sk/?spravne-konania-26 

Zvesené a potvrdené oznámenie žiadame zaslať späť na Okresný úrad Púchov, odbor 

starostlivosti o životné prostredie.  

 

Doručuje sa podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník 

Účastníci konania  

1. Žiadateľ: Obec Lúky, zastúpená starostom obce, 020 53 Lúky 

2. JUDr. Alena Virdzeková, Zábreh 1520/41, 020 01 Púchov 

3. Róbert Brindza, Rozkvet 2011/28-21, 017 01 Považská Bystrica 

4. Helena Kochanová, Lúky 235, 020 53 Lúky 

5. Pavel Trnka, Lúky 60, 020 53 Lúky 

6. Zuzana Maczková, Nábrežná 4559/85, 940 57 Nové Zámky  

7. Ladislav Novosad, Lúky 239, 020 53 Lúky 

8. Anna Novosadová, Lúky 239, 020 53 Lúky 

9. Ing. Csc. Pavol Kučík, Dubová 3276/6, 010 01 Žilina 

10. Jaroslav Zigo, Moyzesova 1744/3, 020 01 Púchov 

 

Vzhľadom k tomu, že stavba je líniovou stavbou stavebné konanie sa oznamuje verejnou 

vyhláškou,  príloha verejnej vyhlášky: situácia so zakreslením trasy kanalizácie.  

  

 

Ing. Iveta Kmošenová 

vedúca  
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Dotknuté orgány a organizácie: 

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

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

29. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

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

31. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

32. O2 Slovakia, s.r.o., Eistainova 24, 851 01 Bratislava 

33. Energotel,  a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

34. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

35. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

36. Krajský pamiatkový úrad, Pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 

37.   Okresné riaditeľstvo hasič. a záchr. zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 

38. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01   

Považská Bystrica 

39. OR Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 

186/1, 017 23 Považská Bystrica  

40. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

41. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OH, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

42.   Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠS OPaK, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


