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Vec:
Oznámenie o zahájení konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa §69 a
zmene stavby pred jej dokončením (predĺženie termínu na dokončenie stavby) podľa § 68
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
Stavebník Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., B. Bystrica,
Partizánska cesta 5, 97400 Banská Bystrica, IČO: 36056006 podal dňa 11.04.2019 na
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o predĺženie
stavebného povolenia a predĺženie termínu na dokončenie stavby: „Tisovec, ul. Malinovského
rozšírenie kanalizácie“ na pozemkoch KN-C parc. č. 324/1, 3108/1, 3108/2 a 8261/2 (KN-E
8261) v k.ú. Tisovec.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie vo veci predĺženia stavebného povolenia
a povolenia zmeny stavby pred jej dokončením (zmena termínu na dokončenie stavby) .
Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydal Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor
starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-RS-OSZP-2017/005288-008 zo dňa 12.06.2017.
Stavba nebola zahájená z dôvodu nedostatku investičných prostriedkov na jej realizáciu.
Zmena stavby pred dokončením bude pozostávať len zo zmeny termínu na jej dokončenie a nový
termín na dokončenie predmetnej stavby je navrhovaný do 30.06.2021.
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 písm. c) 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 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 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 oznamuje
začatie konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia a zmeny stavby pred jej dokončením
v súlade s § 61 a § 69 ods. 1 stavebného zákona.
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Stavebný úrad v súlade s 61 ods. 2 a 3 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a
miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie.
Svoje stanovisko zašlite v lehote do 7 pracovný dní od doručenia tohto oznámenia. Na
neskoršie podané námietky tunajší úrad neprihliadne.
Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámite, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného
zákona má sa za to, že s predĺžením platnosti stavebného povolenia a zmenou termínu na
dokončenie stavby súhlasíte.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v stránkové dni na špeciálnom
stavebnom úrade, Okresnom úrade Rimavská Sobota, odbore starostlivosti o životné prostredie,
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, 4. Poschodie, kancelária č.410.

Ing. Vladimír Š á n d o r
vedúci odboru

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu minimálne 15 dní na
úradnej tabuli obce.
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Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Rozdeľovník:
Doručuje sa do vlastných rúk:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Ing. Stanislav Hlavatý, INGPAK- H @K, s.r.o. , Lazovná 31, 974 00 Banská Bystrica
Mesto Tisovec, Nám Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
Doručuje sa:
Krajský pamiatkový úrad B. Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica
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OÚ R. Sobota, OCDaPK
Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
OR HaZZ R. Sobota, Okružná 118, 979 01 R. Sobota
OR Policajného zboru v R. Sobote, ODI, Stavbárov 2, 979 27 R. Sobota
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Stredoslovenská distribučná a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Okresný úrad Rimavská Sobota, OSZP – ŠSOH
Okresný úrad Rimavská Sobota, OKR
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