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Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho
pojednávania
Stavebník - Obec Klin, Hlavná 199/107, 029 41 Klin, IČO: 00314544, požiadal dňa
28. 06. 2019 tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Zlepšenie kvality života
v obci Klin, lokalita Roveň“. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Popis stavby:
SO – 04 Vodovodná vetva „I-B-1-aa1“
Vodovod je v celej dĺžke 98,80 m navrhnutý z tlakového potrubia HDPE DN 80 (D90x5,4) PE
100, SDR 17/PN 10. Na konci vetvy bude osadený podzemný hydrant HP = K, ktorý bude
zároveň slúžiť na odkalenie potrubia.
SO – 08 Predĺženie vodovodnej vetvy „I-B-2“
Vodovod je v celej dĺžke 55,30 m navrhnutý z tlakového potrubia HDPE DN 80 (D90x5,4) PE
100, SDR 17/PN 10. Na konci vetvy bude osadený nadzemný hydrant HN = K, ktorý bude
zároveň slúžiť na odkalenie potrubia.
SO – 09 Vodovodná vetva „I-B-2b“
Vodovod je v celej dĺžke 215,76 m navrhnutý z tlakového potrubia HDPE DN 80 (D90x5,4) PE
100, SDR 17/PN 10. Na trase vodovodu budú osadené dva podzemné hydranty HP = K (km
0,057 70) a HP = V (KM 0,215 78), ktoré budú zároveň slúžiť na odkalenie resp. odvzdušnenie
potrubia.
SO – 11 Kanalizačná vetva „A-3-2“ od šachty 1 po šachtu 10
Nová kanalizačná vetva bude gravitačne odvádzať splaškové odpadové vody z ul. Roveň s ich
zaústením do gravitačnej časti verejnej kanalizácie. Dĺžka navrhovanej vetvy je 325,93 m.
Použitý materiál bude polypropylén (PP) s kruhovou tuhosťou SN 10 kN/m2. Na potrubí
kanalizácie budú v miestach smerových a výškových lomov potrubia ako aj v mieste zaústenia
do existujúcej vetvy vybudované kanalizačné šachty vo vzdialenosti max. 50 m, v celkovom
počte 10 ks.
Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela č. C KN: 1317/89, 1317/102, 1317/103,
1317/104, 1317/105, 1317/106, 1317/107, 1317/108, 1317/109, 1317/110, 1317/111, 1317/112,
1317/113, 1317/114, 1317/115, 1317/116, 1317/117, 1317/118, 1334/1 (E KN 5700/1) v
katastrálnom území Klin.
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovala Ing. Viera Stručková,
Azalková 28, 974 01 Banská Bystrica, autorizovaný stavebný inžinier, aut. osvedčenie č.
467*SP*12, Konštrukcie inžinierskych stavieb, číslo zákazky: 08/16, dátum: 04/2016.
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Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej
správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa § 61 písm. a), c) 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“) v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“)
oznamuje v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona, § 61 stavebného zákona a § 18 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),
začatie stavebného konania o povolení vodnej stavby „Zlepšenie kvality života v obci Klin,
lokalita Roveň“ účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne
obvyklou formou.
Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona
upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do
5 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote
oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa
neprihliadne.
Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas,
predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej
lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe podľa § 61 ods.
6 stavebného zákona, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov, majú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho
zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Námestovo, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo (č. d. 505).

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru
Oznámenie sa doručí
Účastníci konania
1. Obec Klin, Hlavná 199/107, 029 41 Klin
2. Ing. Viera Stručková, Azalková 28, 974 01 Banská Bystrica
3. Krivánik Ľubomír, Školská 133/7, 029 41 Klin
4. Kviatek Peter, Vyšný koniec 455/32, 029 41 Klin
5. Kviateková Marcela, Vyšný koniec 455/32, 029 41 Klin
6. Bahleda Miloš, Klin 111, 029 41 Klin
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Klin
8. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Okresný úrad Námestovo
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Dotknuté orgány a ostatní
9. OVS a.s., Ul. Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
12. OR H a ZZ, 029 01 Námestovo 1250
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
14. Obec Zubrohlava, Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava – stavebný úrad
15. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
16. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, červeného kríža 62
17. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, úsek OH
18. ku spisu
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: ..02.07.2019.......................... Zvesené dňa: ........................................................

Otlačok pečiatky, podpis oprávnenej osoby: ..................................................................................
Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť
s vyznačením uvedených údajov.
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