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Vec
Verejná vyhláška

O z n á m e n i e
o začatí vodoprávneho konania, upustenie od ústneho pojednávania

Listom č. 667/2020 zo dňa 29.04.2020 doručeným na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie
dňa 06.05.2020 požiadalo Mesto Sliač, ul. Letecká č. 1, 962 31 Sliač, IČO 00320277 o predĺženie platnosti
stavebného povolenia a termínu na dokončenie stavby ,,SLIAČ – KANALIZÁCIA NOVÁ ULICA“. Dňom podania
žiadosti bolo vodoprávne konanie začaté.

Vodná stavba ,,SLIAČ – KANALIZÁCIA NOVÁ ULICA“ bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Zvolen,
odboru starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-ZV-OSZP-2018/005701-rozh./NEK zo dňa 29.06.2018 s
nadobudnutím právoplatnosti 31.07.2018 v rozsahu stavebných objektov:
E.1 SO 01 NOVÁ ULICA – KANALIZÁCIA

Stavba bola povolená na pozemkoch v k.ú Rybáre:
- na parcele KN C č. 882 – zastavané plochy a nádvoria (KN „E“ č. 91305/2, č. 1178/3, č. 1176/2, 11743/3, 1172/9
- vo vlastníctve Mesta Sliač.

Nakoľko s realizáciou vodnej stavby nebolo začaté stavebník požaduje predĺžiť platnosť stavebného povolenia o
ďalšie dva roky od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia a v nadväznosti na uvedené požaduje termín
ukončenia stavby pôvodne stanovený do konca 06/2020 predĺžiť do termínu 07/2022.

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 ods. 1
zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v rámci vodoprávneho konania podľa § 73
vodného zákona, v súlade s ustanovením § 21 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní o z n a m u je začatie konania
dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a zároveň upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“) a v zmysle §73 ods. 5 vodného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Od
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania sa upúšťa aj vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v
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ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstva šírenia prenosnej nákazlivej choroby COVID-19, spôsobenej koronavírusom
SARS-CoV-2.

Predmetom konania je predĺženie platnosti stavebného povolenia predmetnej vodnej stavby vydaného Okresným
úradom Zvolen, odborom starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-ZV-OSZP-2018/005701-rozh./NEK zo dňa
29.06.2018 s nadobudnutím právoplatnosti 31.07.2018 o ďalšie dva roky od nadobudnutia právoplatnosti stavebného
povolenia a zmena termínu ukončenia stavby do 07/2022.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa
na ne neprihliadne.
V rovnakom čase oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak účastník konania a dotknutý orgán v stanovenej
lehote svoje stanovisko neoznámi, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov s predĺžením platnosti
stavebného povolenia a zmenou termínu ukončenia stavby súhlasí.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu zóny sa neprihliada.

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku Okresný úrad zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie dáva
účastníkom konania a zúčasteným osobám možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Do podkladov podania možno nahliadnuť v úradné dni na tunajšom úrade. Ak sa niektorý z účastníkov konania
nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc v zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto oznámenie má podľa § 73 vodného zákona v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky.
V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po
dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Mesto Sliač aby predmetnú verejnú vyhlášku
zverejnilo po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26 ods. 2
správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením
dátumu jej zverejnenia (vyvesenia/zvesenia).
Upovedomenie o začatí konania je umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Zvolen http://www.minv.sk/?
okresny-urad-zvolen.

Doručuje sa:
- účastníkom konania:
1. Mesto Sliač, ul. Letecká č. 1, 962 31 Sliač
2. StVS, a.s., Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica
3. HYDROECO s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica
4. ostatní, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté –
vlastníci susedných pozemkov – verejnou vyhláškou

- dotknutým orgánom, ostatným
5. StVPS, a.s., Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica
6. Krajský pamiatkový úrad B. Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
7. MINISTERSTVO OBRANY SR, ÚCLaSMŠ, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
8. SPP - Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
9. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 12, 960 01 Zvolen
13. OR HaZZ Zvolen, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
14. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika 823 05 Bratislava
15. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, ODI, ul. Bystrický rad 25, 960 01 Zvolen
16. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie: OH, OPaK
17. MsÚ Zvolen, spol. obecný úrad – odb. staveb. správy, Nám. slobody 22, 960 01 Zvolen
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Vyvesené ..................................
(dňa, pečiatka, podpis)

Zvesené ...................................
(dňa, pečiatka, podpis)

Ing. Eduard Bublinec
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k OU-ZV-
OSZP-2020/008350-003

Mesto Sliač, Letecká ulica 1, 962 31 Sliač
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
HYDROECO, s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystica
Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen, Nádvorná 3366, 960 01 Zvolen 1
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen 1
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