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Č. j. OU-PU-OSZP-2020/000093-5  ZB1  A-20                                            Púchov  05. 05. 2020 

Vybavuje  Ing. Jendrišáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

     Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 zákona                

č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 a 71 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 v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) vydáva  

 

stavebníkovi ŽSR – Generálne riaditeľstvo Bratislava 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 0031 364 501 
 
 

a na základe výsledku konania  
  

na líniovú vodnú stavbu - objekt „SO 44.37.06_2 – Púchov – Považská Bystrica, úprava na 

vodovode „SVS“ DN100, DN200 – zmena č. 1-01/2017“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 

stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, 

úsek Považská Bystrica – Považská Teplá“, 
 

 

ktorá bola povolená Okresným úradom Púchov, odborom starostlivosti o životné prostredie č. j. 

OU-PU-OSZP-2017/001556-11 ZB1 A-20 zo dňa 18. decembra 2017 

 
v súlade s § 68 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 1 vodného zákona  

 

povolenie zmeny vodnej stavby pred jej dokončením 
 

 

v nasledovnom rozsahu: 
 

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky, bod 2.:  

 

Stavba bude ukončená do 15.12.2021.   
 

Ostatné podmienky citovaného stavebného povolenia ostávajú v platnosti bezo zmeny.  

 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
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     Toto rozhodnutie, ktorým sa vydáva zmena stavby pred dokončením, je platné spolu                              

s rozhodnutím Okresného úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. j. OU-PU-

OSZP-2017/001556-11 ZB1 A-20 zo dňa 18. decembra 2017. 

Stavebník je povinný všetky rozhodnutia uchovávať spolu. 

 

Námietky účastníkov konania: neboli podané. 

 

     Správny poplatok bol v zmysle V. časti Stavebná správa, položky 60a písm. g/ sadzobníka 

správnych poplatkov  zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 

10,00 € potvrdením o úhrade správneho poplatku pri podaní žiadosti. 

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

     Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava 
v zastúpení spoločnosti DEC International s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, 

požiadali listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 04. novembra 2019 o vydanie povolenia 

na zmenu stavby pred jej dokončením na líniovú vodnú stavbu - objekt „SO 44.37.06.6.2 – 

Púchov – Považská Bystrica, preložka tlakovej kanalizácie „PVS“, dočasná preložka – 2. 

fáza“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre 

rýchlosť do 160 km/hod., I. Etapa“. Žiadosť bola naposledy doplnená dňa 10. februára 2020. 

Zmena sa týka predĺženia termínu dokončenia stavby: do 15.12.2021. 

Ako dôvod podania žiadosti stavebník uviedol aktuálny harmonogram prác, stavba nie je ešte 

dostavaná.  

      Tunajší úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania 

o zmene stavby pred jej dokončením listom č. OU-PU-OSZP-2019/001468-002 zo dňa 13. 

decembra 2019 a zároveň aj verejnou vyhláškou, ktorá bola minimálne 15 dní vyvesená na 

úradnej tabuli Mesta Púchov a na úradnej tabuli tunajšieho úradu. 

Vzhľadom k tomu, že špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska                           

a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upustil od ústneho 

pojednávania a na uplatnenie námietok alebo pripomienok určil termín do 07. januára 2020. 

Svoje námietky a pripomienky mohli uplatniť účastníci konania a dotknuté orgány najneskôr do 

07. januára 2020. Vykonalo dokazovanie všetkých rozhodujúcich skutočností.  

Dňa 10. februára 2020 bola žiadosť doplnená o kópiu stavebného denníka a potvrdenie, že so 

stavbou bolo začaté. 

 

     V priebehu konania tunajší orgán štátnej vodnej správy nenašiel žiadne dôvody, ktoré by 

bránili povoliť zmenu stavby pred dokončením v časti termín realizácie stavby,  preto rozhodol 

tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

 

P o u č e n i e 
 

     Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 
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rozhodnutia na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 

020 01 Púchov. 

     Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom. 

 

 Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb.                               

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí  

byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej tabuli Mesta Púchov a na 

úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý písomnosť doručuje a na webovej stránke príslušného 

stavebného úradu: http://www.minv.sk/?spravne-konania-26.  

                     
 

 

 

 

 

                                                                                        Ing.  Iveta Kmošenová 

                                                                                                                    vedúca   

 

Rozdeľovník 

1. Stavebník: Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení                 

DEC International s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava 
2. Mesto Púchov, primátor mesta, 020 01 Púchov 

3. Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

4. Projektant: Reming Consult a.s. Ing. Eva Volleková, Trnavská cesta 27, 831 04 

Bratislava 

Dotknuté orgány 

5.  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy 

a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

6.  Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy Na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava 

7. Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

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

9. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany 

10. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

11. Slovak Telekom a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   

12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

13. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

14. Telefonica Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

15. Orange Slovensko a.s., Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava 

16. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

17. SWAN a.s., Borská č. 6, 841 04 Bratislava 

18. Okresný úrad Púchov, OSZP, úsek OH 

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, Pov. 

Bystrica  

20. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, Stred 46/6,  017 01 

Pov. Bystrica 

21. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 
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