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Vec
"Úprava vodného toku Hlboč" - oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OUPB-OSZP-2021/011563-005 zo dňa 15. 12. 2021 verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, ktorým sa bolo vydané povolenie
zmeny stavby „Úprava vodného toku Hlboč“ pred jej dokončením pre stavebníka MUDr. Jana Hanajíková, Papradno
538, 018 13 Papradno.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná vyvesením rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli Obce Stupné, na úradnej
tabuli tunajšieho úradu, na webovom sídle tunajšieho úradu a na Centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení verejnej vyhlášky žiadame túto doručiť tunajšiemu úradu.
vyvesené dňa: ...............................................
zvesené dňa: ...............................................
pečiatka, podpis: ...............................................

príloha - Rozhodnutie č. OU-PB-OSZP-2021/011563-005 zo dňa 15. 12. 2021

Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PB-OSZP-2021/011563-006
Obec Stupné, Stupné 216, 018 12 Stupné
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Číslo spisu

Považská Bystrica

OU-PB-OSZP-2021/011563-005

15. 12. 2021

Rozhodnutie
Povolenie zmeny vodnej stavby pred jej dokončením.
Popis konania / Účastníci konania
MUDr. Jana Hanajíková, Papradno 538, 018 13 Papradno požiadala o povolenie zmeny stavby „Úprava vodného
toku Hlboč“ pred jej dokončením.
Výrok
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 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 podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 ods. 1 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 (ďalej len „vodný zákon“)
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona
stavebníkovi
MUDr. Jana Hanajíková, Papradno 538, 018 13 Papradno
na vodnú stavbu
„Úprava vodného toku Hlboč“,
na ktorú bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutím Okresného úradu Považská Bystrica, odborom starostlivosti
o životné prostredie č. OU-PB-OSZP 2016/000446 – 5 ZB1 A-20 zo dňa 3. októbra 2016
povolenie zmeny vodnej stavby pred jej dokončením
v nasledovnom rozsahu:
Vo výrokovej časti rozhodnutia OU-PB-OSZP 2016/000446 – 5 ZB1 A-20 zo dňa 3. októbra 2016 sa ruší text na
strane č. 2 v podmienke č. 4 a nahrádza sa textom „Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 31. decembra 2023“.
Ostatné podmienky rozhodnutia OU-PB-OSZP 2016/000446 – 5 ZB1 A-20 zo dňa 3. októbra 2016 ostávajú
v platnosti. Stavebník je povinný toto rozhodnutie uchovávať spolu so stavebným povolením č. OU-PB-OSZP
2016/000446 – 5 ZB1 A-20 zo dňa 3. októbra 2016. Týmto rozhodnutím sa zároveň ruší rozhodnutie č. OU-PBOSZP-2019/000099-3/ZB1 zo dňa 2. 1. 2019, ktorým bola povolená zmena stavby pred jej dokončením (zmena
termínu).
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Námietky účastníkov konania: neboli podané.
Odôvodnenie
MUDr. Jana Hanajíková, Papradno 538, 018 13 Papradno požiadala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa
9. 11. 2021 o povolenie zmeny stavby „Úprava vodného toku Hlboč“ pred jej dokončením. Stavba bola povolená
Okresným úradom Považská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutím č. OU-PB-OSZP
2016/000446 – 5 ZB1 A-20 zo dňa 3. októbra 2016, následne bola na stavbu vydaná zmena stavby pred dokončením
č. OU-PB-OSZP-2019/000099-3/ZB1 zo dňa 2. 1. 2019 (týkajúca sa zmeny termínu). Súčasná žiadosť o povolenie
zmeny stavby pred jej dokončením sa týka len zmeny termínu dokončenia stavby, pričom ostatné podmienky
povolenia zostávajú v platnosti.
Tunajší úrad na základe podanej žiadosti oznámil začatie konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
verejnou vyhláškou č. OU-PB-OSZP-2021/011563-003 zo dňa 15. novembra 2021 a listom č. OU-PBOSZP-2021/011563-002 zo dňa 15. novembra 2021. Nakoľko stavebnému úradu žiadosť poskytovala dostatočný
podklad pre posúdenie, upustilo sa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania. Účastníci
konania a dotknuté orgány boli upozornení, že do podkladov žiadosti môžu nahliadnuť na tunajšom úrade a
svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia. Zároveň boli
upozornení, že na neskoršie podané námietky sa neprihliada. Lehota na podanie pripomienok a námietok márne
uplynula.
V priebehu konania tunajší orgán štátnej vodnej správy ako špeciálny stavebný úrad nenašiel dôvody, ktoré by bránili
povoliť zmenu stavby pred dokončením v časti termín realizácie výstavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti rozhodnutia. Stavebník podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov uhradil správny poplatok vo výške 100 eur kolkovou známkou.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Považská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica. Rozhodnutie je možné
preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Ing. Daniela Benčová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10121

Doručuje sa
Jana Hanajíková, Papradno 538, 018 13 Papradno, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany, Slovenská republika
Slovenský vodohodpodársky podnik, Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I., č. budovy 1/97
, 020 71 Nimnica, Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Považská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica,
Slovenská republika

Na vedomie
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
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