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Vec:
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o povolenie zmeny stavby pred jej
dokončením (predĺženie lehoty na dokončenie stavby) podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov
Stavebník Obec Chanava so sídlom M.Tompu 139, 980 44 Lenartovce IČO: 00318825
podal dňa 05.06.2019 na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné
prostredie žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby:
„Kanalizácia Chanava“
na pozemkoch parc.č. KN C 1496/22, 1496/14, 1756/2, 1755, 234/1, 1716/5, 1716/9,
1558/10, 1558/9, 278/2, 304/5, 1716/7, 1729/1, 1716/7, 1717/1, 7716/6, 1716/8, 1715, 371/1
v k.ú. Chanava čerpacie stanice ČS-B na pozemku KN C 1716/9 a ČS – C na pozemku p.č. KN
1716/5 v k.ú. Chanava. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej
dokončením (zmena lehoty na dokončenie stavby). Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie
Obvodným úradom životného prostredia v Rimavskej Sobote pod č. 2006/00032-ŠVS/DSm zo
dňa 23.01.2006, rozhodnutie na zmenu stavby pred jej dokončením č. 2008/00853-ŠVS/Dm zo
dňa 10.07.2008, ktorá sa týkala zmeny dĺžok kanalizačných vetiev a počtu kanalizačných šácht.
Platnosť stavebného povolenia bolo predĺžené do 31.08.2016. Zmena stavby pred jej
dokončením: sa týka zmeny termínu ukončenia stavby z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 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 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 oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením
v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel.
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
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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 so 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 v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
(stavebný zákon) v znení jeho neskorších noviel musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia. Po zvesení
žiadame jedno oznámenie vrátiť na tunajší úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa: ..................................

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

.........................................................
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
oprávnenej osoby

....................................................................
odtlačok pečiatky a podpis

Doručuje sa do vlastných rúk:
- Obec Chanava, M.Tompu 139, 980 44 Lenartovce - 2x
- Aut.Ing. Štefan Koczó, Vrakúň 619, 930 25 Vrakúň
- Ing. Slavko Žilinčík, Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
- Combin Banská Štiavnica, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ B. Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica
Doručuje sa:
- Banskobystrická Regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Slovenský vodohospodársky podnik, OZ B. Bystrica , Správa povodia Slanej, Cukrovarská 6,
Rim. Sobota
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- StVPS a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
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-

SPP - Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44C, 821 05 Bratislava
SSE - Distribúcia a.s. , Pri Rajčianke 48, 010 47 Žilina
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Okružná 118, Rimavská Sobota
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ŽP – ŠSOH
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor dopravy
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
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