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Vec
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby a nariadení ústneho pojednávania
s miestnym zisťovaním
- návrh na kolaudáciu vodnej stavby
- žiadosť o zmenu stavby
Navrhovateľ: Roman Kalus
bytom: Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava
podal dňa: podal dňa 28. 01. 2022 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na
kolaudáciu vodnej stavby
„ROZŠÍRENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ ul. ZÁHUMENSKÁ“
stavebné objekty:
SO 05 ROZŠÍRENIE VODOVODU
SO 06 ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE
realizovanej na pozemkoch KN - C parc. č. 180/2, 180/1 (list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený,
identifikovaný parcelou KN – E parc. č. 5051) a 2054 (list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený,
identifikovaný parcelou KN – E parc. č. 5006) katastrálne územie Ilava.
Zároveň navrhovateľ požiadal o zmenu stavby pre stavebný objekt SO 05 ROZŠÍRENIE VODOVODU, nakoľko
pri výstavbe vodovodného potrubia došlo k zmene dimenzie potrubia z D 110 na D 90.
Dňom podania žiadosti bolo začaté kolaudačné konanie podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade
s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov, v súlade
s § 73 zákona NR SR 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 a stavebné konanie o zmene stavby podľa
§ 60 a § 68 stavebného zákona v súlade s § 18 správneho poriadku, v súlade s § 73 vodného zákona.
Podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona sa s kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68),
pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní.
Doručenie verejnou vyhláškou Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva z dôvodu, že
sa jedná o líniovú stavbu podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona.
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Stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo spisu OUIL-OSZP-2017/000726-07 REN zo dňa 01. 06. 2017, právoplatné dňa 07. 07. 2017.
K zmene stavby pred dokončením spojenej s kolaudáciou sa vyjadrila Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová
133, 017 01 Považská Bystrica pod jednacím číslom 6537/21/2021-CA zo dňa 20. 08. 2021, so zmenou stavby pred
dokončením súhlasí.
Mesto Ilava, Mestský úrad 16/31, 019 01 Ilava vydal záväzné stanovisko číslo 1166/11613/2021-AL1-3 dňa 20.
10. 2021, súhlasí so zmenou stavby pred dokončením spojenou s kolaudáciou stavieb majúcich charakter vodných
stavieb.
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 vodného zákona NR SR
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 a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona
oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 73 vodného zákona a § 80 stavebného zákona v súlade s § 18 ods. 3 správneho
poriadku začatie kolaudačného konania a podľa § 68 stavebného zákona v súlade s § 81 ods. 4 stavebného zákona,
v súlade § 18 ods. 3 správneho poriadku a § 73 vodného zákona konanie o zmene stavby účastníkom konania
a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním na deň
21. 03. 2022 (pondelok) o 10:00 h
so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Ilave pred bytovým domom súpisné číslo 509.
Na ústnom pojednávaní navrhovateľ predloží doklady v súlade s § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a preukáže splnenie podmienok daných v uvedenom
stavebnom povolení.
Súčasne týmto oznámením Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 33 ods. 2
správneho poriadku v znení neskorších právnych predpisov vyzýva účastníkov konania, aby sa najneskôr na ústnom
pojednávaní oboznámili s podkladmi rozhodnutia, vyjadrili k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhli jeho doplnenie.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do termínu ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním nahliadnuť
do podkladov rozhodnutia na Okresnom úrade Ilava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie
81/18, 019 01 Ilava (klientske centrum prízemie č. d. 10) a pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním.
Špeciálny stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány upozorňuje, že námietky a stanoviská môžu uplatniť
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.
Orgán štátnej vodnej správy upozorňuje, že na námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní,
sa neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca splnomocnenie na zastupovanie.
Oznámenie sa doručí:
Účastníci konania:
1. Roman Kalus, Kukučínova 473/27, 019 01 Ilava
2. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
3. Mesto Ilava, Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania
Dotknuté organizácie a orgány štátnej správy :
6. Mesto Ilava, Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
7. ILFES, s.r.o., Štúrova 753/68, 019 01 Ilava
8. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
9. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
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11. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
13. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
16. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
17. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017
50 Považská Bystrica
19. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
20. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo
21. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny
Prizvaní :
20. Ing. Jozef Vyslúžil, SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice (projektant)
21. SPARK-EX, s. r. o., Kukučínova 475/4, Ilava 019 01, IČO 43919189 (zhotoviteľ)
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Ilava a
Okresného úradu Ilava a jeho internetovej stránke. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: .......................................................... Zvesené dňa: ..............................................................
Vyvesené na internete dňa: ........................................ Zvesené na internete dňa: .......................................
Pečiatka a podpis:
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada mesto Ilava o vyvesenie verejnej vyhlášky na
úradnej tabuli mesta Ilava a na jeho internetovej stránke a po 15 dňoch, po jej zvesení o vrátenie verejnej vyhlášky
s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.

Na vedomie
ILFES, s.r.o., Štúrova 753/68, 019 01 Ilava
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetky, detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130, 017 01
Považská Bystrica 1
Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Ilava, OSŽP, OH, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, OSŽP, OPaK, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Jozef Vyslúžil, Štvrť SNP 128/14, 914 51 Trenčianske Teplice
SPARK-EX, s. r. o., Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava
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Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-IL-OSZP-2022/000618-002
Roman Kalus, Kukučínova 473/27, Ilava
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 1
Mesto Ilava (OVM), Mierové námestie 16, 019 01 Ilava
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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