odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
Č. j.: OU-RS-OSZP-2019/009953-004

V Rimavskej Sobote dňa: 03.6.2019

Verejná

vyhláška

Stavebné povolenie
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
špeciálny stavebný úrad podľa §120 ods. 1 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a podľa §61 písm. c)
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 znení neskorších
predpisov a 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 zákona č.
506/2013, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a §5 ods. 1 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, prerokoval žiadosť o predĺženie platnosti
stavebného povolenia a zmeny stavby pred jej dokončením v stavebnom konaní a po preskúmaní
podľa ustanovenia §62 a §63 stavebného zákona v znení neskorších predpisov rozhodol takto:
I.
podľa 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-2017/005288-008 vydaného dňa 12.06.2017 Okresným úradom Rimavská
Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie na vodnú stavbu „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, pre stavebníka Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
Platnosť stavebného povolenia sa predlžuje do 31.05.2021.
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II.
podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa §26 vodného zákona
v znení neskorších predpisov
povoľuje
zmenu stavby pred jej dokončením
„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, pre stavebníka Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica.
Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje v nasledovnom rozsahu:
Zmena sa týka len zmeny termínu ukončenia stavby.
Termín na dokončenie stavby sa stanovuje do 30.06.2019.
Ostatné podmienky pre uskutočnenia stavby a povinnosti stavebníka uvedené
v stavebnom povolení č. OU-RS-OSZP-2017/005288-008 vydaného dňa 12.06.2017 Okresným
úradom Rimavská Sobota, odborom starostlivosti o životné prostredie na vodnú stavbu „Tisovec,
ul. Malinovského – rozšírenie kanalizácie“ ostávajú v platnosti bez zmeny.
Odôvodnenie:
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). Stavba
nebola zahájená z dôvodu nedostatku investičných prostriedkov na jej realizáciu.
Začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a povolenia zmeny stavby
pred jej dokončením tunajší stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou pod č. OU-RS-OSZP2019/009953-03 zo dňa 02.5.2019 účastníkom konania a dotknutým orgánom a určil lehotu na
vyjadrenie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. V stanovenej lehote účastníci
konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky k predĺženiu platnosti
stavebného povolenia na predmetnú stavbu ani k zmene termínu na dokončenie predmetnej
stavby.
Špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť v súlade s §68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 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 výrokových častiach tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa §53 a 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním 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 všetkých riadnych opravných
prostriedkov.
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Správny poplatok v zmysle položky 60a písm. a) bod. 1 a písm. g) zákona č. 145/ 1995 Zb.
v znení neskorších predpisov: 110 € (slovom jednostodesať euro) uhradený bankovým prevodom
na základe vystaveného platobného predpisu.

Ing. Vladimír Šándor
vedúci odboru

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu minimálne 15 dní
na úradnej tabuli obce.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vyvesené dňa:......................................Zvesené dňa:................................................................

.........................................................
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
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

Elektronické podpisy
Registratúrne číslo záznamu: 0028433/2019
Vec: Povolenie - predĺženie platnosti st. pov. a termínu ukončenia stavby " Tisovec, ul. Malinovského rozšírenie kanalizácie"
Parafa

Dátum/čas

Meno

Pozícia

Org.útvar

Funkcia

V zast.

Schválené

03.06.2019
11:20

Šándor Vladimír, Ing.

vedúci

OU-RSOSZP

vedúci odboru

Nie

Zastúpil

Poznámka

