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Číslo spisu: oU-ZH-oSZP.O0O771l20l 9-R-004
Cís|o záznamu: 001057 4l20I9

Y Žiari nad Hronom dňa II.O3.20I9

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTIE

okresný útad Žiat nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ako príslušný
orgán štátnej správy v zmysle podl,a $ 5 ods. 1 zákona č. 52512003 Z. z' o štátnej správe
starostlivosti o Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v platnom znení a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podl'a $ 61
písm. c) zákona ě. 36412004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) v súlade s ustanoveniami $ 46
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vznení neskorších predpisov
(ďalej len správny poriadok) stavebníkovi:

obec Bzeníca, 966 01 Bzenica č. 74, IČo: 00320552

A' podfa $ 67 a $ 69 stavebného zákona č, 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon*)

pred|žuje platnost' stavebného poVolenia

vydaného obvodným úradom Životného prostredia v Banskej Štiavnici č. S.

C|20I2|00874|ZH-REK z26.1I.2010 pre stavebníka obec Bzenica na uskutočnenie vodnej
stavby ,,obecná kana|izácia okolo cesty III/06517', v k. ú. Bzenica a k. ú. Bukovina.
Platnosť stavebného povolenia sa povofuje do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o predlŽení platnosti stavebného poVolenia.

B. podfa $ 68 stavebného zákona
povol'uje

Zmenu vodnej stavby,,obecná kanalízácia okolo cesty III/06517 v k. ú. Bzenica ak. ú.
Bukovina. Rea|izácia vodnej stavby bola povolená rozhodnutím obvodného úradu
životného prostredia v Banskej Štiavnici pod č. s. Cl2OI2l00874IZH-REK z 26'1I.2O1O.
Zmena vodnej stavby pred jej dokončením sa týka Zmeny predpokladaného termínu
ukončenia uvedenej vodnej stavby a povol'uje sa do 30.II.202I.



odóvodnenie

Dňa 04,12.2018 podala obec Bzenica, 966 01 Bzentca č. 7 4 žiadosť o predlŽenie platnosti
stavebného povolenia vydaného obvodným úradom Životného prostredia v Banskej Štiavnici č.

s. Cl20I2l008]41ZH-REK z26.II,2010 ao Zmenu termínu ukončenia vodnej stavby ,,obecná
kana|izácia okolo cesty III/06517 vk. ú. Bzenica ak. ú. Bukovina zdÓvodu nedostatku
finančných prostriedko v na rca|izáciu uvedenej vodnej stavby.

okresný trad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej
vodnej správy, ktorý je špeciálnym stavebným úradom, preskúmal predloŽenú Žiadosť v súlade s
ustanoveniami stavebného zákona a zistil, že pred|žením platnosti stavebného povolenia a
Zmenou termínu ukončenia stavby nebudú ohrozené záýmy spoločnosti, alebo neprimerane
obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. orgán štátnej

vodnej správy podl'a $ 73 ods. 4 a5 vodného zákona listom č. s. OU-ZH.OSZP-00077I-
00212019 zII.0I,20I9 oznámi| účastníkom stavebného konania adotknutým orgánom začďie
konania v uvedenej veci a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou. Tunajšiemu
úradu bolo obcou Bzenica doručené oznámenie o zverejnení oznámenía o zaěatí konania
v uvedenej veci. V zákonom stanovenej lehote neboli podané písomné námietky.

Vzhťadoin na uvedené rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené
vo výrokovej častí tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podfa $ 53 zák. č. 7111967 Zb.

o správnom konaní v znení neskorších predpisov právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia na okresný úrad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto
rozhodnutieSavzmysle$73ods.9vodnéhozákonavsúlades$69ods.2stavebnéhozákona
doručuje aj formou verejnej vyhlášky tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli obce Bzenica ana
webovej stránke obce Bzenica počas 15-tich dní. Toto zverejnenie oznámi obec občanom
obvyklým spósobom. Pre osoby' ktorým sa toto rozhodnutie nedoručuje do vlastných rúk je
posledný deň zverejnenia tohto rozhodnutia na úradnej tabuli obce dňom doručenia. Toto
rozhodnutie mÓže preskúmat'súd v zmysle občianskeho súdneho poriadku.

Doručuje sa: podťa rozdefovníka

Rozdel'ovník

1. obec Bzenica,966 01 Bzenica č.74 (oznámené verejnou vyhláškou účastníkom konania,
ktorí nie sú správnemu orgánu znžtmi a ktorých práva a právom chránené záujmy móŽu byt'

stavbou dotknuté)
2. SR. Lesy SR, š. p' Banská Bystrica' Nám. SNP č. 8,975 66 Banská Bystrica
3. SVP, š. p,oZ Banská Bystricp, Partizánska cesta 69, 9]4 98 Banská Bystrica
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obec Bzenica pisomne oznámí špeciálnemu stavebnému úradu termín vyvesenia
rozhodnutia na úradnei tabuli a termín ieho zvesenia z úradnei tabule.

Rozhodnutie vyvesené dňa Zvesené dňa

pečiatka. podpis


