
OKRESNÝ ÚRAD BYTČA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámok 104, 014 01  Bytča____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-BY-OSZP-2021/000249-005

Bytča
22. 03. 2021

Rozhodnutie
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Výrok
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný
orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona číslo 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o
životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad
vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 61 písm. c) a § 73 zákona číslo 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 na žiadosť stavebníka – Severoslovenské vodárne a kanalizácie,
a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297 v zmysle § 67 a § 69 stavebného zákona

p r e d l ž u j e
platnosť stavebného povolenia

na vodnú stavbu: „Bytča – Družstevná ul. - predĺženie kanalizácie“ situovanej na pozemkoch parcelné
čísla KN-C 3493/1, 3493/2 (KN-E 3493/2) a 3516/1 (vodný tok) v katastrálnom území Veľká Bytča
vydaného Okresným úradom Bytča, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy pod č. OU-BY-OSZP-2017/000002-4/Uri dňa 27.02.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
30.03.2017, platnosť ktorého bola predĺžená rozhodnutím č. OU-BY-OSZP-2019/000101-4/Uri zo dňa
15.02.2019 pre stavebníka Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57
Žilina, IČO: 36 672 297

o dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

a zároveň povoľuje zmenu termínu dokončenia stavby do 31. 12. 2024.
Ostatné podmienky stavebného povolenia č. OU-BY-OSZP-2017/000002-4/Uri zo dňa 27.02.2017
zostávajú nezmenené, v platnosti.

Odôvodnenie
Stavebník - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina,
IČO: 36 672 297 podal dňa 02.02.2021 na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej vodnej správy žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia vydaného
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tunajším špeciálnym stavebným úradom pod č. OU-BY-OSZP-2017/000002-4/Uri dňa 27.02.2017, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2017, platnosť ktorého bola predĺžená rozhodnutím č. OU-BY-
OSZP-2019/000101-4/Uri dňa 15.02.2019, právoplatné 22.03.2019 na vodnú stavbu „Bytča – Družstevná
ul. - predĺženie kanalizácie“ situovanej na pozemkoch parcelné čísla KN-C 3493/1, 3493/2 (KN-E 3493/2)
a 3516/1 (vodný tok) v katastrálnom území Veľká Bytča a zároveň požiadal aj o zmenu termínu dokončenia
predmetnej stavby.

Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie.
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ktorý je zároveň
špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb, oznámil začatie konania o predĺžení platnosti
stavebného povolenia všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením č. OU-
BY-OSZP-2021/000249-003/Uri zo dňa 12.02.2021. Ostatní účastníci konania boli o správnom konaní
upovedomení verejnou vyhláškou, ktorá visela na úradnej tabuli Mesta Bytča ako aj tunajšieho úradu.

Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytovala dostatočný podklad
pre posúdenie, tunajší úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a stanovil termín,
do ktorého sa účastníci konania mali podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov možnosť vyjadriť k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne
navrhnúť jeho doplnenie a podať námietky.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu predmetného rozhodnutia.

Tunajší úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá – pre nedostatok finančných prostriedkov
stavebníka a žiadosti o predĺženie platnosti predmetného stavebného povolenia vyhovel a určil novú
lehotu na začatie stavby ako aj nový termín na jej dokončenie.
Ostatné záväzné podmienky na uskutočnenie stavby a rozsah stavby sa nemenia, zostávajú v platnosti.

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60a
písm. a bod 1.) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 100,- EUR,
bankovým prevodom.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok číslo 104, 014 01 Bytča.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručí:
1. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. Ing. Eva Živčicová, AQUATIS a.s., org. zložka, Jesenského 3175, 911 01 Trenčín - projektant
3. Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
6. LESY SR, š.p., Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica
7. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Mesta Bytča
8. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Okresný úrad Bytča

Na vedomie:
1. SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/B, 825 19 Bratislava
2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
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3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
5. OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK,
6. spis

Toto rozhodnutie sa ostatným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Bytča a správneho orgánu OÚ Bytča, odboru starostlivosti o životné
prostredie a spôsobom v obci obvyklým podľa § 26 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

vyvesené dňa............................................. zvesené dňa.....................................
pečiatka, podpis pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Mesto Bytča túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Bytča,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok č. 104, 014 01 Bytča s vyznačením uvedených údajov.

RNDr. Beáta Kocincová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10111

Doručuje sa
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, Slovenská republika
AQUATIS, a.s ., Jesenského 3175, 911 01  Trenčín, Slovenská republika
Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38  Bytča, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36 , 811 04  Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku
834/3, 921 80  Piešťany, Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica, Slovenská
republika

Na vedomie
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Račianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtech Spanyola 27, 011 71 Žilina 1
Okresný úrad Bytča, Zámok 104, 014 01 Bytča 1


