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Vec
Predĺženie lehoty na predloženie dokladov
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný
zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších noviel na základe žiadosti
stavebníka: Stanislav Papajík, ml. Breza 118, 029 53 Breza v zastúpení Ing. Dobrodej Pavol,
Makovického 1601/23, 034 01 Ružomberok o predĺženie lehoty na predloženie dokladov
v konaní o nariadení odstránenia stavby postavenej bez stavebného povolenia resp.
o dodatočnom povolení stavby „Samoobslužná autoumývareň“: čistiareň odpadových vôd,
studňa umiestnenej na pozemkoch parcela podľa registra CKN parc. č. 893/12, 893/13,
893/14, 893/15 a 1211/3 katastrálne územie Lokca v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona
a podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona, v súlade s § 88a ods. 1 stavebného
zákona a § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“)

predlžuje
lehotu na predloženie potrebných dokladov uvedenú vo výzve a v procesnom rozhodnutí
o prerušení konania č. s.: OU-NO-OSZP-2019/002482 zo dňa 10. 01. 2019 a určuje lehotu na
predloženie potrebných dokladov
do 31. 12. 2019.
Stavebník svoju žiadosť odôvodnil tým, že v súčasnosti prebieha obstaranie Zmien
a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Lokca.
Vyžiadané doklady uvedené vo výzve Okresného úradu Námestovo, odboru starostlivosti
o životného prostredia č.s.: OU-NO-OSZP-2019/002482 zo dňa 10. 01. 2019 zostávajú
nezmenené.
Podľa § 88a ods. 2 stavebného zákona ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží
v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor s verejnými záujmami, stavebný
úrad nariadi odstránenie stavby.
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Podľa § 88 ods. 6 stavebného zákona stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade,
ak stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie, resp. ak nesplní
podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru
Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli príslušných obcí a miest podľa rozdeľovníka, ako aj na úradnej tabuli Okresného úradu
Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej
vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: 15.05.2019............................ Zvesené dňa: ........................................................

Odtlačok pečiatky, podpis oprávnenej osoby: .................................................................................

Doručí sa – účastníci konania
1. Obec Lokca, Trojičné námestie 3/8, 029 51 Lokca
2. Stanislav Papajík, ml. Breza 118, 029 53 Breza – stavebník
3. Ing. Dobrodej Pavol, Makovického 1601/23, 034 01 Ružomberok
4. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Obec Lokca
5. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Okresný úrad Námestovo
Na vedomie – dotknuté orgány a ostatní
6. ku spisu
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