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Vec: 

Žiadosť o vydanie dodatočného povolenia vodnej stavby, jej kolaudáciu a povolenie na osobitné 

užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie dodatočného povolenia vodnej stavby v zmysle § 58 ods. 3 

stavebného zákona 
         
 
 

      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 Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej 

len vodný zákon) a súčasne ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom pláne a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)  

 

zverejňuje 

 

na úradnej tabuli Okresného úradu Púchov a webovej stránke Okresného úradu Púchov  

https://www.minv.sk/?spravne-konania-26 kópiu žiadosti o vydanie dodatočného povolenia na 

vodnú stavbu: „SO 03 Dažďová kanalizácia“ ako  súčasť stavby „Úpravňa a sklad hutného 

materiálu č. 3“ žiadateľa  Koval Systems, a.s. so sídlom Krížna 950/10, 018 61 Beluša  

a údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného zo zisťovacieho konania pod č. 

OÚŽP-2011/00775-3-EK EB5-A10 zo dňa 17. júna 2011 Obvodným úradom životného prostredia 

v Považskej Bystrici podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 

 

Rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA zverejnené na web stránke 

úradu, http://www.minv.sk/?spravne-konania-26, v časti: Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia a zverejnenie údajov o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného zo 

zisťovacieho konania v zmysle § 58 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláne a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)  
a na verejnej tabuli úradu.  
 

 

Tieto dokumenty budú zverejnené do doby právoplatného ukončenia konania o dodatočnom 

povolení vodnej stavby, kolaudačného konania a vodoprávneho konania o osobitnom užívaní 

vôd vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd vo veci vyššie uvedenej stavby. 
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Podľa § 58a  ods. 3 stavebného zákona: kópiu žiadosti o dodatočné povolenie týkajúce sa stavby, 

vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa 

osobitného predpisu (zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov) bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej 

úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, 

zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Kópia žiadosti o stavebné povolenie musí byť 

zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia. Zverejnenie musí 

obsahovať okrem kópie žiadosti o stavebné povolenie údaje o sprístupnení právoplatného 

rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, 

ktorý ho vydal, ak bolo k stavbe vydané.  

 

 

Príloha:  

1. Rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici č.j. OÚŽP-

2011/00775-3-EK EB5-A10 zo dňa 17. júna 2011 vydané podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2. Kópia žiadosti strana č. 1 

3. Kópia žiadosti strana č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Iveta Kmošenová 

  vedúca 

 

 


