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VEREJNA VYHLASKA

Vec
Ziadost' o predlŽenie stavebného povolenia a Zmeny tetmínu ukončenia stavby
- o z n ám e n ie podťa $ 73 ods.4' 5 a6 zikona č.36412004 Z. z. ovod,áchv znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len vodný zákon) o Začati konania o predÍŽeni platnosti
stavebného povolenia podla s 67 a $ 69 zžkona č' 5011976 Zb. o uzemnom plánovani a
stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov s ním súVisiacich (ďalej len
stavebný zákon) a konania vo veci zmeny termínu ukončenia stavby podla $ 68 stavebného
zákona verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Parlizánska cesta 5' 974 00
Banská Bystrica, IČo 36 056 006, poŽiadala listom doručeným dřla |2.O2.2O19 okresný úrad
Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie o prediŽenie platnosti stavebného
povolenia vydaného okresným úradom Ziar nad Hronom, odborom starostlivosti o životné
prostredie č. OU-ZH.OSZP-2017|000238-B zo dňa 3'4'2017' ktorym bola povolená vodná
stavba ..Napqienie obce Pitelo na pozemkoch parcela CKN 1099,
1098/2 (EKN 51516'93611 a5|9l1) al104 (EKN 51713) k.ú. Pitelová a100/1' 100i2 (EKN
59212)' 9513 (EKN 587)' 95/1 (EKN 587) a99l1 (EKN 584' 586) v k.ú. Trnavá Hora. Zároveň
požiadali o Zmenu termínu ukončenia tejto vodnej stavby. Ziadost. odóvodnili nedostatkom
finančných prostriedkov na začatie realizácie predmetnej vodnej stavby. Správny poplatok bol na
výzvu tunajšieho úradu uhradený dňa 27 '02,2019.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie v danej veci.
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okresný írad Ziar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie' ktorý je podťa $
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 podl'a $ 61 písm.
a) vodného zákona príslušným orgánom štátnej vodnej správy a podl'a $ 61 písm. c) vodného
zákona a $ 120 stavebného zákona špeciálnym stavebným úradom, týmto listom oznamuje
podl'a $ 73 ods' 4, 5 a 6 vodného zákona začatie vodoprávneho konania vo veci:

- prediŽenia platnosti stavebného - vodoprávneho povolenia o 2 roky,
- povolenia Zmeny stavby pred dokončením pod|a $ 68 Stavebného zákona v súlade s 6 26

vodného zákona, ktorá sa týka zmeny predpokladaného termínu ukončenia uvedenej
vodnej stavby - do 1212022.

PretoŽe sú orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery staveniska a žiadost'
poskýuje dostatočný podklad pre posúdenie podaného návrhu v zmysle $ 61 ods. 2 stavebného
zákona upúšt'a od miestneho zist'ovania a ústneho pojednávani

Nakol'ko ide o líniovú stavbu s vel.kým počtom účastníkom konania (nad 50) a taktieŽ
úradu nie sú známi všetci účastníci konania, ktorí majú určitý vzt'ah k prejednávanej veci a orgán
o ich existencii vie, ale nepozná ich mená, toto oznámenie o začatí konania bude doručené
verejnou vyhláškou podLa ustanovenia $ 73 ods. 6 vodného zákona a'podťa $ 26 ziíkona č.
7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov. Učastníci konania móžu
uplatniť svoje námietky najneskór do 8 dní od prevzatia tohto oznámenia, inak k nim nebude
prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Posledný deň
zverejnenia verej nej vyhlášky je dňom doručenia oznámenia účastníkom konania, ktorí nie sú
správnemu orgánu známi a ktorých práva a právom chránené záujmy móŽu byt' stavbou
dotknuté.

K pripomienkam a námietkam, ktoré mohli bý' uplatnené v územnom konaní alebo pri
prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada. Do podkladov rozhodnutia moŽno nahliadnut'
na tunajšom úrade' a to počas úradných hodin.

Doručuje sa
podťa rozdel'ovníka

Toto oznámenie bude v súlade s $ 73 ods. 4, 5 a 6 vodného zákona doručené formou
verejnej vyhlášky. Podfa $ 73 ods. 6 vodného zákona musí b1't' oznámenie o začati
vodoprávneho konania vyvesene po dobu 30 dni na tra
a súčasne zverejnené iným spósobom v mieste obvyklým v súlade s $ 26 ods. 2 zákona č.

7|/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 30
deň vyvesenia a zverejnenia. obce Pitelová aTmavá Hora písomne oznátmia špeciálnemu
stavebnému úradu termín vyvesenia oznámenia na úradnej tabuli, a termín jeho zvesenia
z úradnei tabule.



Vyvesené dňa Zvesené dňa

pečiatka. podpis

oznámenie o začatí konania sa doručuje so žiadosťou o vvvesenie na úradnei tabuli:
obec Pitelová, starosta obce, 966 1 1 Tmavá Hora
obec Tmavá Hora, starosta obce, 966 l 1 Trnavá Hora

Rozde|.ovník:
1. SIVS, a.s.' Banská Bystrica, Partizánska cesta5,974 01 Banská Bystrica
2. obec Pitelová, starosta obce, 966 11 Tmavá Hora
3. obec Tmavá,Hora, starosta obce, 966 1 l Tmavá Hora
4. Lesy Slovenskpj republiky, š.p., Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica
5. Lesy Slovenskej republiky, š.p., oZ Žarnovica, Že|ezničná 5, 966 8I Žunovica
6. Emanuel NároŽný, Ul. A. Štefanku 21149' 965 01 Žiar nad Hronom
7' StVS - servising, a.s', Banská Bystrica' Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica _

projektant Mariarrna Fusáková
8. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 98 Banská Bystrica
9. okresný urad' Ziar nad, Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, SNP

l20, 965 0l Žiar nad Hronom
10. Stredoslovenská distribučná' a.s., Pri Rajčianke 292718, Ž1lina
11. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava
l2. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb'825 19 Bratislava 26
13' StVPS' a.s., Banská Bystrica' Partizánska cesta 5' 974 00 Banská Bystrica
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, DetaŠované pracovisko Stred, CSA 7,

974 31 Banská Bystrica
15. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných

služieb' Ul. 9' Mája č. 1,974 86 Banská Bystrica
1 6. oR Hasičského a záchranného zboru v Žiaú nad Hronom. Ul. SNP |27 .9650| Žiar nad

Hronom
|7. RÚyZv Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357123'965 01 Žiar nad Hronom
l8. okresný írad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné plostredie . orgán

odpadového hospodarstva, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 0l Žiar nad Hronom
19. okresný .(lrad Ziar nad Hronom, odbor StaŤostlivosti o životné prostredie - oPaK, Nám.

Matice slovenskei č.8. 965 0 | Žiar nad H ronom
20. okresný úra d Žiir nadHronom, odbor krízového riadenia, Nám. Matice slovenskej č.8, 965

l) | Ltar nacl Hronom
2l . okTsný úrad Ziar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný' Nám. Matice slovenskej č.8, 965

01, Ziar nad Hronom
22. osÍatní účastníci konania vereinou vvhláškou


