OKRESNÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Obec Dolná Mariková, Dolná Mariková 150, 018 02 Dolná Mariková, IČO 00317152
zastúpená starostom obce podala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 18. 12. 2019
návrh na kolaudáciu prevádzky schopnej časti vodnej stavby majúcej charakter verejnej
kanalizácie „Dolná Mariková – kanalizácia a ČOV“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie
dňa 28. 10. 1996 pod č. j. OÚ – 1192/1996-405. Predmetom kolaudačného konania sú zberače
AB a AB3 v celkovej dĺžke 770,84 m. Stavba je uskutočnená v cestných komunikáciách
a zelených pásoch na pozemkoch parc. KNC č. 1509/1, 555/1, 547, 539, 1985/1, 487/1, 487/3,
428/1, 401/2, KNE č. 368, 4182, 10598, 602, 603, 612/501, 612/503, 611, 610, 609, 608,
607/503, 606, 605/503, 590, 810/1, 613/503, 613/513, 614/503, 615, 617, 618, 622/501, 623/501,
624, 625/501, 627/501, 629/501, 630/501, 631/501, 636/501, 636/503, 635/503, 635/504,
634/504, 697/504, 698/504, 699, 701, 10702/504, 702 k. ú. Dolná Mariková.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor 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 ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71
ods. 1 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 platnom znení (ďalej len vodný zákon) a ako
špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) oznamuje
podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou
v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na
prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
13. februára (štvrtok) 2020 o 10.00 h
so stretnutím sa na Obecnom úrade Dolná Mariková.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov žiadosti nahliadnuť na
Okresnom úrade Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté orgány. Ak sa niektorý účastník konania
nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomné plnomocenstvo s overeným
podpisom.

Žiadame Vás o doručenie tohto oznámenia verejnou vyhláškou jej vyvesením na dobu 15 dní na
úradnej tabuli Obce Dolná Mariková. Verejná vyhláška bude vyvesená aj na úradnej tabuli
tunajšieho úradu a na webovom sídle tunajšieho úradu http://www.minv.sk/?spravne-konania-21.
Po zvesení verejnej vyhlášky žiadame túto doručiť tunajšiemu úradu.
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