
 

 

 

 

                    odbor starostlivosti o životné prostredie 

                    Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 

 
Číslo: OU-PD-OSZP-2019/004707                                                                    V Prievidzi dňa 25.02.2019 

Vybavuje: Ing. Gilanová          

                                                         

V e r e j n á    v y h l á š k a 

Vyvesené dňa: 

Zvesené dňa: 

 

pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

 

 

Predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby 
 

ROZHODNUTIE 

 
Stavebník   mesto Nováky, v zastúpení primátorom mesta                              

Adresa  Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 

IČO  00 318 361 

 (stavebník) 

požiadal dňa 23.01.2019 o predĺženie platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu 

Rekonštrukcia ulice Kukučínovej, SO: Drenáž DN 160 na pozemkoch KN-C parc. č.135/4, 

136/7 a 136/2, v katastrálnom území Nováky. 

 

      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.   

 

      Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 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 platnom znení, po preskúmaní žiadosti podľa § 26 ods. 1) vodného 

zákona a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov  

 

p r e d ĺ ž u j e   platnosť stavebného povolenia na vodnú stavbu 

 

Rekonštrukcia ulice Kukučínovej 

SO: Drenáž DN 160   

(ďalej len stavba) 

 

      Povolenie na vodnú stavbu platí dva roky odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť. Ak sa 

so stavbou nezačne v uvedenom termíne povolenie stratí platnosť. Podmienky povolenia č. 

OU-PD-OSZP-2017/011933 na uskutočnenie vodnej stavby zostávajú nezmenené. 

     Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy 

nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou 

a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe. 
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      Povolenie na vodnú stavbu s určenými podmienkami a rozhodnutia o predĺžení platnosti sú 

záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.   

                     

      Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom  9 249/1.2. 
 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

      Účastníci konania v konaní neuplatnili námietky. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
      

       Stavebník mesto Nováky, v zastúpení primátorom mesta, Nám. SNP 349/10, Nováky, podal 

dňa 23.01.2019 na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na vodnú 

stavbu  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.  Mesto v uvedenom 

termíne so stavbou nezačalo a vo svojej žiadosti uviedlo, že žiada platnosť rozhodnutia predĺžiť 

o dva roky a podmienky uskutočnenia stavby neboli zmenené.   

 

 Orgán štátnej vodnej správy oznámil verejnou vyhláškou dňa 24.01.2019 začatie 

vodoprávneho konania známym účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy 

v zákonom stanovenej lehote a určil im primeranú lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok. 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal 

predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a 

zistil, že predĺžením platnosti stavebného povolenia nie je ohrozený verejný záujem ani 

neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

 

 V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky voči predĺženiu platnosti stavebného 

povolenia, preto tunajší úrad žiadosti vyhovel.  

 

 Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov oslobodený od poplatku. 

 

 

P o u č e n i e 

 

Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  sa 

možno proti tomuto rozhodnutiu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podaním 

odvolania na úrade, ktorý toto rozhodnutie vydal.  

Rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Darina Mjartanová 

                                                                                                                  vedúca odboru                                                                                                                              
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Doručí sa: 

- účastníkom konania 

1. Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 

2. PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M.R. Štefánika 116, 972 71 Nováky, adresa pre písomný 

kontakt PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., Hviezdoslavova 3, Prievidza 

3. Ing. Peter Kiaba, M.R. Štefánika 117, Nováky 

4. JUDr. Anton Kiaba, M.R. Štefánika 117/15, Nováky 

5. Juraj Kardian, Poľná 125, 958 52 Žabokreky nad Nitricou 

6. Martin Poništiak a manž. Jana, Kukučínova 972/7, Nováky 

7. Ing. Eduard Hagara – HEVITAL, Pribinova 135/26, 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.  Spoločný obecný úrad v Novákoch 
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