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VEREJNA VYHLASKA

Žiadosť o predíŽenie stavebného povolenia a aneny telmínu ukončenia stavby
- o zn á m e n ie podl,a s 73 ods.4 a 5 zákona č.36412004 Z'z. oyodách y znení
neskoršich právnych predpijov (ďalej lerr vodný zákon) o začatí konania o predíŽeni pJatnosti

stavebného povolenia podl'a $ 67 a $ 69 zákona č. 50l|976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poliadku v znení neskorších právnych predpisov s nim súvisiacich (ďalej len

stavebný zákon) a konania vo veci zmeny temínu ukončenia stavby verejnor,t vyhláškou podl'a

d 68 stavebného zákona a upu st e n ie od ústneho pojed[ávania

Dňa 04.12'20l8 podala obec Bzenica' 966 0I Bzenica č,74 žiadosť o predíŽenie platnosti

stavebného povolenia výdaného obvodným úŤadom životného prostredia v Banskej Štiavnici č'

s. CI20I2I0O8,14ZH'REK z26'11.2010 aozmenu teťmínu ukončenia vodnej stavby,'obecná
kanalizácia okolo cesty III/06517 vk' ú' Bzenica ak' ú. Bukovina z dóvodu nedostatku

finančných prostriedkov na r.ealizáciu uvedenej vodnej stavby.

Uvedenýrn dňom bolo začaté vodopŤáVne konanie v danej veci.

okresný irad ZiaI nad Hlonoln' odbor staŤostlivosti o životné plostredie, ktorý je podl'a

$ 5 ods' 1 zíkona č' 52512003 Z. z' o štátnej správe stalostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektoryich zákonov v zneni íeskorších predpisov v platnom znení a pod]'a s 61 písm.

a) vodného zákona príslušným orgáíom štátnej vodnej správy a podl'a $ 61 písm. c) vodného
zákona a $ l20 staveb[ého zákona špeciálnynr stavebným úťadom' týmto listom oznamuje
podl]a $ 73 ods. 4 a 5 vodného zákona začatie vodoprávneho konania vo veci:

- predÍženia platnosti stavebného - vodoprávneho povolenia do 3 rokov od nadobudnutia
právoplatnosti lozhodÍutia o predižení platnosti stavebného . vodoprávneho povolenia
podl,a $ 67 a s 69 stavebného zákona,

- povolenia zmeny stavby prcd dokončením podl'a $ 68 stavebného zákona v sťrlade s $ 26
vor'lnélro zákona. ktorá sa týka zmeny predpokladaného terminu ukončenia uvedenej

vodnei sravbv - do 30.1 1.2021.
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Pretože sú orgiínu štátnej vodnej splávy dobre známe pomely staveniska v zmysle $ 61

ods. 2 stavebného ziíkona upúšt'a od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Učastníci
konania a dotknuté orgány móžu up|atniť svoje nímietky najneskór do 8 dní od obdržania tohto

oznrímenia, inak k nim nebude prih]iadnuté. Posledný deň zverejnenia verejnej vyhláškyje dňom
doručenia oznánenia účastníkom konania. ktori nie sú známi.

K pripomienkam a námietkam' ktoré mohli byt,uplatnené v územnom konaní alebo pri
preiednávani územného pliínu zóny sa neprihliada' Do podkladov rozhodnutia rnožno nahliadnuť
na tunaišom úrade. a to v úradných hodinách.

ReÍkeš
boru

Toto oznámenie bude v súlade s $ 26 ods. 2 zákona o správnom konaní a v súlade s $ 73

ods. 4, 5 a 9 vodného zákona dolučené formou verejnej vyhlášky. Doručenie verejnou vyhláškou
sa vykoná tď, že sa písomnosť podl'a s 73 ods. 5 vodného zákona vyvesi po dobu 30 dní na

úradnej tabuli obce Bzenica a súčasne zverejní iným spósobom v mieste obvyklým v sÍrlade s $
26 ods. 2 zákona o spťávnom konaní' obec Bzenica pisomne oznámi špeciálnemu stavebnému

úradu termín vyvesenia oznámenia na úradDej tabuli a termínjeho zvesenia z úradnej tabule'

Zvesené dňavyveseíé dňa ,

RoZde]'ovník

l' obec Bzenica, 966 01 Bzenica č' 74 (oznámené verejnou vyhláškou účastníkom konania'
ktorí nie sťl správnemu orgá[u znáni a ktoťých pláva a právom cfuánené zátrjmy móžu byť
stavbou dotknuté)

2. sR - Lesy sR, š. p' Banská Bystrica, Nánl. sNP č' 8, 975 66 Banská Bystrica
3. SvP, š. p' oZ Banská Bystrica, Paltizánska cesta 69' 974 98 Banská Bystřica

DuŠari


