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Vec
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297 podali dňa
02.02.2021 na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia vydaného Okresným úradom
Bytča, odborom starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy pre vodnú stavbu „Bytča –
Družstevná ul. predĺženie kanalizácie“ situovanú na pozemkoch parcelné čísla KN-C 3493/1, 3493/2 (KN-E 3493/2)
a 3516/1 (vodný tok) v katastrálnom území Veľká Bytča pod sp. číslom OU-BY-OSZP-2017/000002-4/Uri dňa
27.02.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2017, rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
na predmetnú stavbu č. OU-BY-OSZP-2019/000101-4/Uri zo dňa 15.02.2019, právoplatné dňa 22.03.2019 a ako
stavebník zároveň požiadal aj a o zmenu termínu na dokončenie stavby na 12/2024. Stavba nebola začatá.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie.
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán
miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona číslo 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona
číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa § 61 písm. c) zákona číslo 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, ako špeciálny stavebný úrad podľa §
120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 61, § 67, § 68 a § 69 stavebného zákona a § 73 vodného zákona v spojení s § 18
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje
začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a
zároveň v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona
upúšťa
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie povolenej stavby, ktorých záväzné podmienky na jej uskutočnenie sa nemenia.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr v termíne
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia
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na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok č. 104, I. poschodie, pracovisko č. 07
(pondelok, utorok, štvrtok od 8.00 hod. – do 15.00 hod., streda od 8.00 hod. – do 17.00 hod., piatok od 8.00 hod.
do 14.00 hod.)
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr v termíne vyššie uvedenom, inak na ne nemožno vziať
zreteľ. V tomto termíne môžu oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, tunajší úrad dáva
možnosť účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Oznámenie sa doručí:
1. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. Ing. Eva Živčicová, AQUATIS a.s., Org. Zložka, Jesenského 3175, 911 01 Trenčín - projektant
3. Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
6. LESY SR, š.p., Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica
7. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Mesta Bytča
8. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
9. SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11. RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK,
14. spis

Toto oznámenie sa ostatným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli Mesta Bytča a správneho orgánu OÚ Bytča, odboru starostlivosti o životné prostredie a spôsobom
v obci obvyklým podľa § 26 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

vyvesené dňa............................................. zvesené dňa.....................................
pečiatka, podpis pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Mesto Bytča túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Bytča, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Zámok č. 104, 014 01 Bytča s vyznačením uvedených údajov
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RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BY-OSZP-2021/000249-003
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1
AQUATIS, a.s ., Jesenského 3175, 911 01 Trenčín 1
Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38 Bytča 1
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66 Banská Bystrica
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Račianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtech Spanyola 27, 011 71 Žilina 1
Okresný úrad Bytča, Zámok 104, 014 01 Bytča 1
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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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