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17. 01. 2020 

Vec 

oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou  
   

      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) 

žiada Obec Lúky, zastúpená starostom obce, Lúky 105, 020 53 Lúky, IČO:00317489 o 

oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou. 

      Jedná sa o stavebné povolenie tunajšieho úradu č.j. OU-PU-OSZP-2019/000042-17/ZB1 A20 

zo dňa 22. mája 2019, vydané na vodnú stavbu „Rozšírenie kanalizácie v obci Lúky - Dielnice, 

Splašková kanalizácia“, ktorá bude súčasťou IBV Lúky - Technická infraštruktúra, ktorej 

stavebníkom Obec Lúky, zastúpená starostom obce, Lúky 105, 020 53 Lúky, IČO:00317489. 
       

Doručenie sa uskutočňuje vyvesením rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

Po zvesení rozhodnutia žiadame „oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou“ zaslať opätovne 

na tunajší úrad. 

 

Poučenie : Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

 

 

Rozdeľovník:  

Obec Lúky, zastúpená starostom obce, Lúky 105, 020 53 Lúky, IČO:00317489 

Okresný úrad Púchov, odbor OSZP (Tu) 

Príloha 
rozh. č. OU-PU-OSZP-2020/000036-013 

situácia so zakreslením trasy kanalizácie 

 

                    Ing. Iveta Kmošenová 

                                 vedúca 
 

Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a oznamuje sa jeho vyvesením  po dobu 15 dní 

spôsobom v mieste obvyklým: na úradnej tabuli obce Lúky, 020 53 Lúky. 
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Rozhodnutie je vyvesené aj na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý písomnosť doručuje a na 

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

 

 

Vyvesené dňa:   Zvesené dňa: 

 

Odtlačok pečiatky a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie oznámenia: 
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