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19. 08. 2020 

 

Vec 

O z n á m e n i e  o  začatí stavebného konania  a nariadenie ústneho 

pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní                       

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou 
 

 

     Dňa 20. júla 2020 bola Považskou vodárenskou spoločnosťou a.s., Nová 133, 017 46 

Považská Bystrica, na tunajšom úrade podaná žiadosť o stavebné povolenie líniovej vodnej 

stavby „Rozšírenie vodovodu Lednické Rovne – Na Barinách“. Žiadosť bola doplnená dňa 

18. augusta 2020 o potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. 

     Líniová vodná stavba je umiestnená v miestnych komunikáciách na pozemkoch KN-C parc.č. 

217/1 (KN-E parc.č. 196), KN-C parc.č. 216/2 (KN-E parc.č. 197), KN-C parc.č. 216/1 (KN-E 

parc.č. 211) a KN-C parc.č. 52/1 v k.ú. Hôrka. 

 

     Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne stavebné konanie.  

 

     Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Obcou Lednické Rovne č.j. SÚ-1400/2018-07-

TS1-20 zo dňa 14. augusta 2019. 

 

      Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade § 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 správy podľa § 61 a 71 zákona č. 364/2004               

Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch                     

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení  a ako špeciálny stavebný úrad 

v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v platnom znení, oznamuje začatie stavebného konania a začatie vodoprávneho 

konania v súlade s 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov                

a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené                   

s miestnym zisťovaním na deň  

16. septembra (streda) 2020 o 9,00 hod. 

so stretnutím sa na Obecnom úrade v Lednických Rovniach a následne na mieste stavby. 
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     Dotknuté orgány a účastníci konania môžu do podkladov žiadosti  nahliadnuť na Okresnom 

úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie, č. dverí 215.  

 

     Na pripomienky a  námietky, ktoré mohli byť uplatnené pri územnom pojednávaní sa 

neprihliada. 

 

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom 

úrade a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť 

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

oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak v stanovenej lehote neoznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány a účastníci konania, tunajší orgán štátnej vodnej správy bude považovať  tieto 

za kladné. 

 

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

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

 

 

Doručí sa  podľa rozdeľovníka  

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Iveta Kmošenová 

                                                                                                           vedúca  

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené 15 dní na 

úradnej tabuli Obce Lednické Rovne a na úradnej tabuli Okresného úradu Púchov a na webovej 

stránke tunajšieho  

úradu. 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                      

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

                                                                                                odtlačok pečiatky, podpis            
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Rozdeľovník: 

Účastníci konania 

1. Navrhovateľ: Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

2. Obec Lednické Rovne, zastúpená starostom obce, Námestie slobody č. 32, 020 61 

Lednické Rovne 

3. Projektant: Ing. Čestmír Krkoška, AQUA PROCON s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno 

ČR 

Vlastníci susedných nehnuteľností: doručenie verejnou vyhláškou - líniová vodná stavba 

Dotknuté orgány: 

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

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

6. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

7. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 

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

9. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 

10. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

11. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

12. Orange Slovensko, a.s.,  

13. Okresný úrad Púchov, OSZP, úsek OH 

14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza 

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

Bystrica  

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

Pov. Bystrica 


