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Vec 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania  

 

 

     Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, zastúpená 

spoločnosťou AQUA PROCON s.r.o., Palackého 12, 612 00  Brno podala dňa 03. apríla   2019 

na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného  na líniovú vodnú stavbu „Považská Bystrica - 

rekonštrukcia vodovodu – prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné potrubie – II. etapa“. 

     Stavba pozostáva z nasledujúcich objektov: 

SO 03.4.1 Prívodný rad Pov. Bystrica – VDJ Rozkvet – II. etapa, časť 1- rekonštrukcia v novej 

trase  

SO 03.4.1.1. Potrubie prívodného  radu Pov. Bystrica – VDJ Rozkvet – II. etapa, časť 1- potrubie 

je vedené v novej trase, okrem úseku pozdĺž vodného toku Domanižanka oproti obchodnému 

domu TESCO až po križovatku Nábrežná a Partizánska, rekonštrukcia bude realizovaný 

bezvýkopovou technológiou relining. 

SO 03.4.1.2. Úpravy vodomernej šachty – ul.  Partizánska 

SO 03.4.1.3 Nová vodomerná šachta ul. Nábrežná 

SO 03.4.1.4 Prepojenie vodovodných prípojok. 

SO 03.4.3  Prívodný rad Pov. Bystrica – VDJ Rozkvet – II. etapa, časť 3 

SO 03.4.3.1 Potrubie prívodného  radu Pov. Bystrica – VDJ Rozkvet – II. etapa, časť 3 - 

rekonštrukcia v novej trase  

SO 03.4.3.2 Prepojenie vodovodných prípojok 

SO 04.4 Nový vodovodný rad ul. Nábrežná 

SO 04.5 Vodovodný rad ul. Partizánska 2 – rekonštrukcia v novej trase 

SO 04.5.1 Potrubie vodovodného radu - ul. Partizánska 2 

SO 04.5.2 Prepojenie vodovodných prípojok 

SO 04.5 Vodovodný rad ul. Partizánska 2 – rekonštrukcia v novej trase 

SO 05. Nové prepojenie vodovodu Dedovec -Kráľovka 

SO 05.1  Nový prepojovací rad Dedovec -Kráľovka 

SO 05.2  Opravy komunikácií po výkopoch 

 

     Líniová stavba je umiestnená na pozemkoch na pozemkoch KN-C parcelné  číslo 2473/1, 

2557/3, 2557/5, 2557/6, 2604/2, 2607/2, 2608/5, 2608/6, 2609/3, 2609/5, 2610/1, 2610/2, 
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2610/4, 2612/3, 2617/7, 3668/3, 3672/2, 3674/1, 3674/2, 3674/3, 3675, 6102/86, 6102/87, 

6102/93, 6102/101, 6102/103, 6102/116, 6102/117, 6102/121  v katastrálnom území Považská 

Bystrica a na pozemkoch KN-E parcelné  číslo 2506, 2557/1, 2557/4,  2563/2, 2564/1, 2604, 

2611/1, 2611/2, 2614/1, 2614/2, 2614/3, 2615/2, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622/1, 3450, 3451/2,  

3452/3, 3455/2, 3455/3, 3678/2, 3678/3, 3679/1, 6020/3, 6029/1, 6102/3, 6111/4, 6111/6, 

6111/22, 6111/27, 6111/34  v katastrálnom území Považská Bystrica.  

 

           

     Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.  

 

     Okresný úrad Považská Bystrica,  odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

vodnej správy v súlade s ustanovením § 73 ods. 5 zák. 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 platnom znení  ( ďalej len vodný zákon ) a § 61 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní       

a stavebnom poriadku v znení neskorších zákonov, oznamuje začatie stavebného konania 

dotknutým orgánom a známym účastníkom konania   a súčasne nariaďuje na prejednanie 

predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

13.  júna 2019 o 9.00  h 
 

so stretnutím na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, 

Centrum 1/1, 13. poschodie č. dv. 1306 b. 

 

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom 

úrade v úradných hodinách (pondelok, utorok, štvrtok od 8,00 hod do 15,00 hod; streda od 8,00 

hod do 17,00 hod; piatok od 8,00 hod do 14,00 hod.) a pri ústnom pojednávaní.  

  

    Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o vodoprávne stavebné povolenie                 

uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote 

môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány. 

 

     Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní 

alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. 

 

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné 

plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Petrík 

vedúci 
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     Toto oznámenie musí byť vyvesené 30 dní na úradnej tabuli Mesta Považská Bystrica, 

úradnej tabuli tunajšieho úradu a  na webovom sídle tunajšieho úradu 

http://www.minv.sk/?spravne-konania-21. 

. 

 

 

Vyvesené dňa ................................................  Zvesené dňa ........................................................ 

 

 

 

                                                                                               

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

                                                                                                           odtlačok pečiatky, podpis            

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: situácia stavby  

 


