odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Číslo:OU-PD-OSZP-2019/004707
Vybavuje: Ing. Gilanová

V Prievidzi dňa 24.01.2019

Verejná

vyhláška

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

OZNÁMENIE
o začatí vodoprávneho konania
a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania
Dňa 23.01.2019 podalo mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta, Nám. SNP 349/10,
Nováky na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátnu vodnú
správu žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia, podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, vodnej stavby
Rekonštrukcia ulice Kukučínovej
SO: Drenáž DN 160
na pozemkoch KN-C parc. č. 135/4, 136/7 a 136/2 v katastrálnom území Nováky, podľa
projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Eduard Hagara – HEVITAL, Pribinova 135/26,
972 71 Nováky, zodp. projektant Ing. Vladimír Gajdošík, autorizovaný stavebný inžinier, číslo aut.
1552*SP*A2 v 09/2016.
Povolenie na vodnú stavbu vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné
prostredie dňa 14.06.2017 pod č. OU-PD-OSZP-2017/011933, rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa 19.07.2017. Stavebník vo svojej žiadosti uviedol, že žiada platnosť
rozhodnutia predĺžiť o dva roky, stavba nebola do dňa podania žiadosť začatá a podmienky
uskutočnenia stavby neboli zmenené.
Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
v súlade s ustanovením § 73 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) a § 69 stavebného
zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom a vzhľadom na to, že orgánu štátnej vodnej správy sú pomery staveniska dobre
známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upúšťa od miestneho
šetrenia a ústneho rokovania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prievidza, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza, č. dv. 2.
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Účastníci konania a orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky
najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskôr podané námietky sa
neprihliadne.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obce. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži
vodohospodársky orgán na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Podľa § 61 ods. 5 stavebného
zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje
záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že
so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru
Doručí sa:
- účastníkom konania
1. Ing. Eduard Hagara – HEVITAL, Pribinova 135/26, Nováky
2. Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
3. PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M.R. Štefánika 116, 972 71 Nováky, adresa pre písomný
kontakt PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., Hviezdoslavova 3, Prievidza
4. Ing. Peter Kiaba, M.R. Štefánika 117, Nováky
5. JUDr. Anton Kiaba, M.R. Štefánika 117/15, Nováky
6. Juraj Kardian, Poľná 125, 958 52 Žabokreky nad Nitricou
7. Martin Poništiak a manž. Jana, Kukučínova 972/7, Nováky
8. VG projekt, s.r.o., Ing. Vladimír Gajdošík, Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany
9. ostatní účastníci konania (známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke
alebo iné práva k dotknutým alebo susedným pozemkom a nehnuteľnostiam). Doručenie
rozhodnutia verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 vodného zákona sa vykoná vyvesením
rozhodnutia po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým v meste, na úradnej tabuli a na
webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia
rozhodnutia. Mesto žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia
vrátiť na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- dotknutým orgánom
1. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. SSD, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava 26
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. OR PZ, ODI, Košovská cesta 14, Prievidza
6. KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, Prievidza
7. OÚ Prievidza, OSŽP, ŠSOPaK a ŠSOH
8. Spoločný obecný úrad v Novákoch

