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Vec
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a
upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Stavebník – Obec Zubrohlava, Obecný úrad, Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava,
IČO:00315044 podal dňa 17. 09. 2019 na tunajší úrad žiadosť o zmenu stavby pred jej
dokončením na stavbu „ZUBROHLAVA – rozšírenie vodovodu lokalita Klinec a Skladaná“,
I. etapa, a to:
SO 01: Klinec – vodovod – dolné tlakové pásmo, I. etapa
Vetva VD1 z HDPE DN 110 od km 0,261 – 0,528, t. j. 267 m.
Vetva VD2 z HDPE DN 110 od km 0,300 – 0,381, t. j. 81 m.
SO 02: Klinec – vodovod – horné tlakové pásmo, I. etapa
Vetva VH1 z HDPE DN 100 od km 1,049 – 1,406, t. j. 357 m.
SO 04: Skladaná – vodovod, I. etapa
Vetva Vp z HDPE DN 160 v dĺžke 13 m.
Vetva Vs1 od ATS z HDPE DN 160 v dĺžke 4 m.
Vetva Vs1 z HDPE DN 110 od km 0,000 – 0,466, t. j. 466 m.
Vetva Vs1 z HDPE DN 110 od km 0,795 – 1,089, t. j. 294 m.
Vetva Vs3 z HDPE DN 110 od km 0,000 – 0,191, t.j. 191 m.
SO 05: Skladaná – automatická tlaková stanica
SO 06: Skladaná – NN el. prípojka a elektroinštalácia ATS.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením.
Stavebné povolenie na zriadenie vodnej stavby bolo vydané Obvodným úradom životného
prostredia v Dolnom Kubíne, pracovisko v Námestove pod č. s.: B/2011/00503/Ha zo dňa
06. 05. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 06. 2011.
Popis navrhovaných zmien oproti stavebnému povoleniu a overenej projektovej
dokumentácii:
Zmena pozostáva zo zmeny termínu dokončenia stavby, kde pôvodne stanovený termín sa mení
do 31. 12. 2022. Stavebník svoju žiadosť odôvodnil tým, že stavba bola začatá (bolo doložené
kolaudačné rozhodnutie na časť stavby), ale nebola ukončená v stanovenom termíne z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov.
Uvedená zmena nemení hlavné parametre stavby a podmienky jej povolenia:
- Nemení sa technické riešenie, charakter a parametre stavby.
- Umiestnenie stavby ostáva nezmenené, v zmysle právoplatnej dokumentácie pre stavebné
povolenie.
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Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
miestnej 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 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) 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“) v znení neskorších
predpisov oznamuje v súlade s ustanovením § 68 a § 61 stavebného zákona, § 73 vodného
zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„správny poriadok“) začatie stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou.
Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej zmeny stavby pred jej dokončením, upúšťa Okresný úrad Námestovo, odbor
starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho
pojednávanie a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 5 dní odo dňa
doručenia oznámenia, inak k ním nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány a obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia má sa za to,
že so zmenou stavby pred jej dokončením súhlasia. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje
na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
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).
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá
zastupovať.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru
Doručí sa:
Účastníci konania:
1. Obec Zubrohlava, Obecný úrad, Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava
2. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
3. Ing. Peter Salai, Nad brehmi 3104/19, 026 01 Dolný Kubín – projektant
4. Slovenský pozemkový fond, Generálne riaditeľstvo, Búdková 36, 817 15 Bratislava
5. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Obec Zubrohlava
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Okresný úrad Námestovo
Dotknuté orgány a ostatní:
7. OR H a ZZ v Námestove, 029 01 Námestovo č.p. 1250
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
10. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
11. Okresný Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Červeného kríža 62, 029 01 Námestovo
12. ku spisu
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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:...24.09.2019................................

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/:

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

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

Po uplynutí vývesného termínu a potvrdení, prosíme zaslať obratom na tunajší úrad. Ďakujeme.

3

