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Žiar nad Hronom

1 1.08 .2016

Vec
o zná m e n i.e podl,a $ 61 ods. 3,4 zálkona č. 50/1976 Zb. o t'izemnom plánovaní a

stavebnom poriadku v zn"ení neskorších právnych predpisov s ním s visiacich (ďalej len

stavebny zákon) ...í,ua. s $ 73 ods. 4 zitkona_ č. 364t2004 Z. z. o vodách v znení

neskorších právnych predpisov (ďalej len vodn;f 
"á'\o'') 

o začatí konania vo veci vydania

povolenia orgánu staine; vodnej ,p.á..y podl'a $ 68-stavebného zákona v s lade s $ 26

vodného zákona na zmenu stavby p".a jej dokončením verejnou vyhláškou

a upustenie od ristneho pojednávania

Stavebník obec Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska |32,965 01 Žiar nad

rr.o,,ořiičiil boosz199 podal na tunajší rirad dĎa 7.7 2,016 Žiadosť vo veci zmeny termínu

ukoněenia vodnej stavby ,,Rekonštrot..iu rozvodu pitnej vody" v katas1rálnom tjŽjemi

Vieska. Realizácia "".a.íá.i 
vodnej stavby bola povolená rozhodnutím obvodného uradu

životného prostrediá ;-;;"'k.' štiu',,''i"i pod č. s. ZO09I00O74IZH.F.EK z8.4,2009.

Požadovany termín ukončenia stavby : 3 1. 12.20 1 8.

Uvedenymdřombolozačatévodoprávnekonanievdanejveci.

okresn;f *aď Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktoqf je

podťa $ 5 ods. I zékona č,. 525l2OO3 Z. z, o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie

aoanene adoplnení niektorych zákonov ,,o"ii neskorších predpisov vp1atnom znení

a podťa $ 61 písm. a) vodného zikonapríslušnym orgánom štátnej vodnej správy a podťa $

61 písm. c) vodného Lákonua $ 120 ,tu*b,,ého-zákonašpeciálnym stavebnlm radom, tymto

listom oznamuje pfiru $ 61 stavebného zákona a u..ilad" s $ 73 ods. 4 vodného zákotla

začatie vodoprávneho ko'nania vo veci povolenia ZÍfieny stavby pred dokoněením podťa $ 68

stavebného zžkonav srilade s $ 26 uodného zžl<ona, kiorá sa qfka zmeny predpokladaného

termínuukončeniauvedenejvodnejstavbydo31.12.2018.
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PretoŽe sú orgánu štátnej vodnej správy dobre znéme pomery staveniska v zmysle $
61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania,
Účastrríci konania a dotknuté orgány mÓžu uplatniť svoje námietky najneskór do 7

pracovných dní od obdržania tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

K pripomienkam a námietkam, ktoré mohli byt'uplatnené v územnom konaní alebo pri
prejednávani tnemného plánu zóny sa neprihliada. Do podkladov rozhodnutia moŽno
nďrliadnuť na tunajšom úrade, a to v úradných hodinách.

Príloha: Sifuácia

Du erkeš
edrici boru

Toto oznámenie bude v srÍlade s $ 26 ods. 2 zákona o správnom kon}rď a v srÍlade
s $ 73 ods. 4 vodného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. Doručenie verejnou
vyhláškou sa vykoná tak,že sa písomnosto podl'a $ 73 ods. 5 vodného zákona vyvesí po
dobu 30 dní pa radnej tabuli obce Ladomerská Vieska a sr'ičasne zverejní inym
spÓsobom v mieste obvyklym v srilade s $ 26 ods. 2 zákona o správnom konaní. obec
Ladomerská Vieska písomne oznámi špeciálnemu stavebnému radu termín vyvesenia
oznámenia na rÍradnej tabuli, a termín jeho zvesenia z rÍradnej tabule.

Vyvesené dřa Zvesené dřa

pečiatka, podpis

Rozdel'ovník

obec Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska I32,965 OI Žiar nad Hronom
obec Ladomerská Vieska' Ladomerská Vieska I32' 965 01 Žiar nad Hroirom -

(oznrámené verejnou vyhláškou ťrčastníkom konania, ktorí nie sri správnemu orgánu
zÍIálrni a ktoqfch ptávaa právom chránené záujmy mÓžu byť stavbou dotknuté) + príloha
SET projekt' s. r. o. Žiar nadHronom, Priemyselná12,965 $ Žiar nad Hronom
StVPS a.s. Banská Bystrica, Partizénska cesta 5, 974 0I Banská Bystrica
SSE _ Distribricia, a.s., Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilína
SPP - Distribricia' a.s. Mlynské nivy 44lb,825 11 Bratislava
okresné riaditeťstvo HaZZ v Žiari nad Hronom, Ul. SNP I27 ,965 0I Žiat nad Hronom
nÚvz v Ž,a,i nad Hronom, Reg. hygienik, Cyrila aMetoda 357123,965 01 Žiar nad
Hronom

9, okresny inad Žíat nad Hronom, oSZP - orgán odpadového hospodarstva, Niímestie
Matice slovenskej 8, 965 0| Žiat nad Hronom


