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Vec
„Dolná Mariková – kanalizácia a ČOV“, časť zberača AB - oznámenie o začatí kolaudačného konania
Obec Dolná Mariková, Dolná Mariková 150, 018 02 Dolná Mariková, IČO 00317152 podala listom zaevidovaným
na tunajšom úrade dňa 25. 8. 2022 návrh na kolaudáciu prevádzky schopnej časti vodnej stavby majúcej charakter
verejnej kanalizácie „Dolná Mariková – kanalizácia a ČOV“ – časť zberača AB, na ktorú bolo vydané stavebné
povolenie dňa 28. 10. 1996 pod č. j. OÚ – 1192/1996-405/Pá. Predmetom kolaudačného konania je časť zberača
AB v celkovej dĺžke 726,16 m (bez kanalizačných prípojok). Stavba je uskutočnená v cestných komunikáciách
respektíve zelených pásoch na pozemkoch parc. KNC č. 1509/1, 691, 1985/1, KNE č. 349, 368, 810/1, 535/504 k.
ú. Dolná Mariková.
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 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) oznamuje podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona
začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
6. októbra (štvrtok) 2022 o 10.00 h
so stretnutím sa na Obecnom úrade Dolná Mariková.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov žiadosti nahliadnuť na Okresnom úrade Považská Bystrica,
odbore starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní, inak sa na ne
neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté orgány. Ak sa niektorý účastník konania nechá
v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomné plnomocenstvo s overeným podpisom.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná jej vyvesením na dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Dolná Mariková.
Verejná vyhláška bude súčasne vyvesená na úradnej tabuli tunajšieho úradu na webovom sídle tunajšieho úradu a na
Centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení verejnej vyhlášky
žiadame túto doručiť tunajšiemu úradu.
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Obec Dolná Mariková, Dolná Mariková 150, 018 02 Dolná Mariková
REGASTAV alfa s. r. o., Považské Podhradie 440, 017 04 Považská Bystrica 4
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
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská
Bystrica 1
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 01
Piešťany 1
Okresný úrad Považská Bystrica, OSZP-OH, OCDPK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava
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