ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zámok 104, 014 01 Byt#a

____________________________________________________________________________________

•
•

•
Pod#a rozde#ovníka

•

Naše #íslo

Vybavuje/linka

Byt#a

OU-BY-OSZP-2021/000991-003

Mgr. Anna Urí#ková/
041/3100419

11. 11. 2021
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Vec
Oznámenie o za#atí konania o pred#žení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, I#O: 36 672 297 podali d#a
29.10.2021 na tunajšom úrade žiados# o pred#ženie platnosti stavebného povolenia vydaného Okresným úradom
Byt#a, odborom starostlivosti o životné prostredie, na úseku štátnej vodnej správy pre vodnú stavbu „Byt#a –
Družstevná ulica, rozšírenie vodovodu I. etapa“ situovanú na pozemkoch parcelné #ísla KN-C 2180/4, 2179, 3493/1
(KN-E 3493/2) v katastrálnom území Ve#ká Byt#a pod sp. #íslom OU-BY-OSZP-2019/000680-006 d#a 06.12.2019,
ktoré nadobudlo právoplatnos# d#a 08.01.2020 a ako stavebník zárove# požiadal aj a o zmenu termínu na dokon#enie
stavby na 12/2025. Stavba nebola za#atá. Dôvodom podania žiadosti je nedostatok finan#ných prostriedkov na
realizáciu predmetnej stavby.
D#om podania žiadosti bolo za#até konanie.
Okresný úrad Byt#a, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán
miestnej štátnej správy pod#a § 2 a § 4 zákona #íslo 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 pod#a § 5 zákona
#íslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
pod#a § 61 písm. c) zákona #íslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR #. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad pod#a §
120 zákona #íslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 61 a § 69 stavebného zákona a § 73 vodného zákona v spojení s § 18 zákona
#. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (#alej len „správny poriadok“) oznamuje za#atie
konania o pred#žení platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom a známym ú#astníkom konania a zárove#
v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona
upúš#a
od ústneho pojednávania a miestneho zis#ovania, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiados# poskytuje
dostato#ný podklad pre posúdenie povolenej stavby, ktorých záväzné podmienky na jej uskuto#nenie sa nemenia.
Ú#astníci konania môžu svoje námietky uplatni# najneskôr v termíne
do 7 pracovných dní odo d#a doru#enia oznámenia
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnu# v stanovenom termíne na Okresnom úrade Byt#a, odbore starostlivosti
o životné prostredie, Zámok #íslo 104, prvé poschodie, pracovisko 07 (pondelok, utorok, štvrtok od 8.00 hod. – do
15.00 hod., streda od 8.00 hod. – do 17.00 hod., piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod.).
Ú#astníci konania môžu svoje námietky uplatni# najneskôr v termíne vyššie uvedenom, inak na ne nemožno vzia#
zrete#. V tomto termíne môžu oznámi# svoje stanoviská aj dotknuté orgány.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, tunajší úrad dáva
možnos# ú#astníkom konania oboznámi# sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zis#ovania,
prípadne navrhnú# jeho doplnenie.
Ak sa nechá niektorý z ú#astníkov konania zastupova#, jeho zástupca musí predloži# písomné plnomocenstvo s
podpisom toho ú#astníka konania, ktorý sa dal zastupova#.

Oznámenie sa doru#í:
1. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. Ing. Róbert Sládek, PROZIS spol. s r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina - projektant
3. Mesto Byt#a, Námestie SR 1/1, 014 01 Byt#a
4. Urbárske spolumajite#stvo Byt#a – pozemkové spolo#enstvo, Ul. E. Lániho 253/1, 014 01 Byt#a
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
6. ostatní ú#astníci konania verejnou vyhláškou - Mesto Byt#a
7. ostatní ú#astníci konania verejnou vyhláškou - Okresný úrad Byt#a
8. SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
9. Stredoslovenská distribu#ná, a.s., Pri Raj#ianke 2927/8, 010 47 Žilina
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
12. ORHaZZ Žilina, Námestie požiarníkov 1, 010 01 Žilina
13. OÚ Byt#a, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK
14. spis

Toto oznámenie sa ostatným ú#astníkom konania doru#uje verejnou vyhláškou a musí by# vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli Mesta Byt#a a správneho orgánu OÚ Byt#a, odboru starostlivosti o životné prostredie a spôsobom
v obci obvyklým pod#a § 26 správneho poriadku. Posledný de# tejto lehoty je d#om doru#enia.

vyvesené d#a............................................. zvesené d#a.....................................
pe#iatka, podpis pe#iatka, podpis

Po uplynutí lehoty ur#enej na vyvesenie, žiadame Mesto Byt#a túto vyhlášku zasla# spä# na OÚ Byt#a, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Zámok #. 104, 014 01 Byt#a s vyzna#ením uvedených údajov

RNDr. Beáta Kocincová
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vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-BY-OSZP-2021/000991-003
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1
PROZIS, spol. s r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina 1
Mesto Byt#a, Námestie SR 1, 014 38 Byt#a 1
Urbárske spolumajite#stvo Byt#a,pozemkové spolo#enstvo, Lániho 253/1, 014 01 Byt#a 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská distribu#ná, a. s., Pri Ra#ianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtech Spanyola 27, 011 71 Žilina 1
Okresné riadite#stvo Hasi#ského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov, 010 01 Žilina 1
Okresný úrad Byt#a, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, Zámok 104, 014 01 Byt#a 1
Okresný úrad Byt#a, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, Zámok 104, Byt#a
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