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01.10.2019 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 

d o p l ň u j ú c e    r o k o v a n i e 

Vec 

Oznámenie o doplňujúcom ústnom rokovaní 
 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany, IČO 36022047, 

podal dňa 01.08.2018 žiadosť o  povolenie vodnej stavby pod názvom: „Stankovany – 

navýšenie pravého brehu rieky Váh“ realizovanú ako dva stavebné objekty SO 01 Úprava 

pravého brehu rkm – 303,548 až 304,233 a SO 02 Úprava pravého brehu rkm – 304,604 až 

305,429 v  k.ú. Stankovany na pozemkoch C-KN 289, 297/3, 404, 650/2 a E-KN 39, 48, 49, 

856/1, 856/2, 1176, 4194/1, 4194/3, 4194/6, 4194/9, 4203, 4223/2, 11971/5. Celková dĺžka 

úpravy bude 1510 m. Súčasťou projektu stavby je aj preložka optického kábla. Dňom 01.08.2018 

bolo vodoprávne konanie začaté. Na základe prebehnutého ústneho rokovania dňa 25. 9. 2018 

bol žiadateľ vyzvaný na doplnenie podkladov k vyššie citovanému vodoprávnemu konaniu 

a konanie bolo prerušené.  

Pretože podklady boli žiadateľom v danom termíne doručené a bola doplnená projektová 

dokumentácia, orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 58 písm. c) 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) 

v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, 
 

oznamuje doplňujúce ústne rokovanie  

na deň :                            

19. novembra 2019 (UTOROK)  o 9.30 hod. 
 

so zrazom pozvaných: Obecný úrad STANKOVANY. 
 

Na pojednávanie je potrebné pripraviť všetky podklady, ktoré s konaním súvisia. 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr pri 

ústnom rokovaní, inak k nim orgán ŠVS neprihliadne. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na 

tunajšom úrade – Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie,  Nám. A. Hlinku  

č. 74 – 4 poschodie. 

V prípade, že sa v určenom čase nemôžete dostaviť na ústne rokovanie, vyzývame Vás, aby ste 

včas oznámili závažné dôvody, pre ktoré sa nemôžete dostaviť.  

Ak sa necháte zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte, je potrebné 

písomné plnomocenstvom.  

 

 

Ing. Dušan Mataj 

vedúci odboru 
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Písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou, ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie je 

známi podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

platných predpisov. Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6   

a § 26 ods. 2 správneho poriadku. 
 

Pozvanie na ústne rokovanie sa oznamuje v zmysle § 73 ods. 4 a ods. 6 vodného zákona 

verejnou vyhláškou najmenej 30 dní pred ústnym pojednávaním. 

 

OZNÁMENMIE MUSÍ BYŤ VYVESENÉ PO DOBU 15 DNÍ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE 

STANKOVANY. 

 

SÚČASŤOU OZNÁMENIA JE ZOSTAVOVACÍ PLÁN a MAPA Z PROJEKTU STAVBY. 

 

 

Vyvesené dňa ..........................          Vyvesené do ....................           Zvesené dňa ...................... 

 

 

Podpis  a pečiatka  

 

 

 

OZNÁMENMIE MUSÍ BYŤ VYVESENÉ PO DOBU 15 DNÍ NA INTERNETOVEJ 

STRÁNKE OBCE STANKOVANY - https://www.stankovany.sk/ 

 

 

Vyvesené dňa ..........................          Vyvesené do ....................         Zvesené dňa ...................... 

 

 

Podpis  a pečiatka  

 

 

 

Toto oznámenie je vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Ružomberok a na internetovej 

stránke Okresného úradu Ružomberok. 

 


