odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo: OU-RS-OSZP-2019/004162-003

V Rimavskej Sobote, dňa 19. 02. 2019

Verejná Vyhláška
Stavebné povolenie
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) a podľa § 61 písm. c) zákona NR SR 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 znení neskorších
predpisov (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písmeno e) zákona NR SR č.
180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, prerokoval žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia v stavebnom konaní
a po preskúmaní žiadosti podľa ustanovenia § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:
v súlade ustanovenia § 67 ods. 2 v spojitosti s § 69 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších
predpisov a podľa § 26 vodného zákona v znení neskorších predpisov
predlžuje
platnosť stavebného povolenia
číslo: OU-RS-OSZP-2017/002882-003 zo dňa 15.03.2017 vydaného Okresným úradom
Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie na líniovú vodnú stavbu
„Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia“ na pozemkoch parc. č. CKN 3809/4, 3811/2, CKN
3490/21 (EKN 325), CKN 3514/5 (EKN 325), CKN 3590/106 (EKN 325), CKN 7192, 7197,
CKN 4852 (EKN 4852), CKN 3700/76 (EKN 329/111), 3282/2, 3282/1, 4908, 329/112,
329/110, CKN 3756/12 (EKN 325), CKN 3756/10, 3811/2, 3809/3, 3809/2, 3809/1, 3808,
7199, 7204, 7205, 7216, 7214, 7217, 4864/1, 7160, 6809. 7159, 7153, 7152, 7151, 7150, 7158,
CKN 4854 (EKN 236/2, 4855), CKN 2998/2, CKN 2998/1 (EKN 239, 240, 241/1), CKN 4831/3
(EKN 232/2, 234/2, 233/2), CKN 103/1 (EKN 232/2), CKN 3490/21 (EKN 325) v k. ú.
Rimavské Janovce pre stavebníka Obec Rimavské Janovce, so sídlom Rimavské Janovce 301,
980 01 Rimavské Janovce, IČO: 00319058. v zastúpení starostom.
Platnosť stavebného povolenia sa predlžuje do 31.03.2021.
Ostatné podmienky pre uskutočnenie stavby a povinnosti stavebníka uvedené v stavebnom
povolení č. OU-RS-OSZP-2017/002882-003 zo dňa 15.03.2017 vydaného Okresným úradom
Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie na líniovú vodnú stavbu
„Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia“ ostávajú v platnosti bez zmeny.
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K predĺženiu platnosti stavebného povolenia v stanovenej lehote vydal Okresný úrad Rimavská
Sobota, pozemkový a lesný odbor kladné vyjadrenie pod č. OU-RS-PLO-2019/003491-007 zo
dňa 18.01.2019 za predpokladu, že budú investorom stavby dodržané ustanovenia zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov,
nakoľko pri realizácii stavby dôjde k trvalému záberu (ČS 1), dočasnému záberu PP (zriadenie
stanoviska) a k použitiu PP na iné účely po dobu kratšiu ako jeden rok, vrátane uvedenia pôdy do
pôvodného stavu.
O d ô v o d n e n i e:
Stavebník Obec Rimavské Janovce so sídlom Rimavské Janovce 301, 980 01 Rimavské
Janovce, IČO: 00319058, v zastúpení starostom obce Stanislavom Krahulcom podal dňa
09.01.2019 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť
o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. OU-RS-OSZP-2017/002882-003 zo dňa
15.03.2017 na líniovú vodnú stavbu: „Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia“ na
pozemkoch parc. č. CKN 3809/4, 3811/2, CKN 3490/21 (EKN 325), CKN 3514/5 (EKN 325),
CKN 3590/106 (EKN 325), CKN 7192, 7197, CKN 4852 (EKN 4852), CKN 3700/76 (EKN
329/111), 3282/2, 3282/1, 4908, 329/112, 329/110, CKN 3756/12 (EKN 325), CKN 3756/10,
3811/2, 3809/3, 3809/2, 3809/1, 3808, 7199, 7204, 7205, 7216, 7214, 7217, 4864/1, 7160,
6809. 7159, 7153, 7152, 7151, 7150, 7158, CKN 4854 (EKN 236/2, 4855), CKN 2998/2, CKN
2998/1 (EKN 239, 240, 241/1), CKN 4831/3 (EKN 232/2, 234/2, 233/2), CKN 103/1 (EKN
232/2), CKN 3490/21 (EKN 325) v kat. území Rimavské Janovce. Uvedeným dňom bolo začaté
konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. OU-RS-OSZP-2017/002882-003
vydaného dňa 15.03.2017 Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné
prostredie.
Špeciálny stavebný úrad podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie konania o
predĺžení platnosti stavebného povolenia oznámením č. OU-RS-OSZP-2019/004162-002 zo dňa
14.01.2019 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.
Účastníkov konania stavebný úrad upovedomil verejnou vyhláškou, v zmysle § 61 ods.4
stavebného zákona, v nadväznosti na § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a
žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej zmeny.
Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej mohli účastníci
konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.
V stanovenej lehote sa žiaden z účastníkov konania nevyjadril a Okresný úrad Rimavská
Sobota, pozemkový a lesný odbor vydal vyjadrenie k predmetnému konaniu, z toho dôvodu
špeciálny stavebný úrad mal za to, že s predĺžením platnosti stavebného povolenia súhlasia bez
pripomienok. Špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť v súlade s § 68 ods. 2 stavebného zákona
v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti
účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi.
Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad vyhovel žiadosti
stavebníka a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
P o u č e n i e:
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
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rozhodnutia na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Správny poplatok: bez poplatku - v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Ing. Vladimír Š á n d o r
vedúci odboru
Toto stavebné povolenie sa oznamuje verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Obce Rimavské Janovce. na úradnej tabuli Okresného úradu Rimavská
Sobota a na webovom sídle Okresného úradu Rimavská Sobota. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia rozhodnutia. Po zvesení žiadame jedno rozhodnutie s vyznačeným dátumom
vyvesenia a zvesenia vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.
Vyvesené dňa:.................................

Zvesené dňa:.............................................................

.........................................................
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
Rozdeľovník:
Doručuje sa do vlastných rúk:
- 2x Obec Rimavské Janovce, Rimavské Janovce 301, 980 01 Rimavské Janovce,
- Obec Jesenské, Sobotská 10, 980 02 Jesenské, IČO: 00318833
- BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36055123
Na vedomie:
- Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345
- ŽSR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,IČO31364501
- ŽSR, oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, IČO31364501
- MDVaRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie
slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, IČO: 30416094
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, IČO: 31755194
- Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica,
- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, IČO: 35860839
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
- SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151
- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35785217
- StVS, a.s., Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36056006
- StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
- Okresné riaditeľstvo PZ v Rim. Sobote, okresný dopravný inšpektorát, 979 27 Rimavská Sobota
- OÚ Rimavská Sobota PLO, OSŽP- ŠSOH, ŠSOPaK, Hostinského 4, Rimavská Sobota
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Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0010722/2019
Vec: Predĺženie platnosti stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu „Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia“
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

22.02.2019
07:56

Šándor Vladimír, Ing.

vedúci

OU-RSOSZP

vedúci odboru

Nie

Zastúpil

Poznámka

