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Vec
Žiados# o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokon#ením pod#a § 26 ods. 1 zákona #. 364/2004 Z. z.
(vodný zákon) a pod#a § 68 ods. 1 zákona #. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
Upovedomenie o za#atí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby pred jej dokon#ením
a o upustení od ústneho pojednávania – verejná vyhláška
Obec Biskupice, Biskupická cesta 61/132, 986 01 Fi#akovo, I#O: 00 647 985 zastúpená starostom obce Ing.
Ladislavom Noskom, podala d#a 13.10.2020 na tunajšom úrade žiados# o vydanie stavebného vodoprávneho
povolenia na zmenu líniovej vodnej stavby „Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice“ pred
jej dokon#ením, povolenej na pozemkoch v katastrálnom území Biskupice a Fi#akovo. Uvedeným d#om bolo za#até
stavebné vodoprávne konanie o povolení zmeny vodnej stavby pred jej dokon#ením.
Predmetná líniová vodná stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Lu#enec, odboru starostlivosti
o životné prostredie #. OU-LC-OSZP-2013/00038-2 zo d#a 18.11.2013, ktoré nadobudlo právoplatnos# d#a
27.12.2013 a bola povolená jej zmena pred dokon#ením rozhodnutím Okresného úradu Lu#enec, odboru
starostlivosti o životné prostredie #. OU-LC-OSZP-2017/002946-2 zo d#a 19.04.2017, ktoré nadobudlo
právoplatnos# d#a 25.05.2017.
Zmena líniovej vodnej stavby „Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci Biskupice“ spo#íva v zmene
termínu dokon#enia stavby z 31.12.2020 na 31.12.2023.
Zmena vodnej stavby bola navrhnutá z dôvodu nedostatku finan#ných prostriedkov na jej realizáciu. Ostatné
podmienky citovaných rozhodnutí o povolení predmetnej líniovej vodnej stavby resp. jej zmeny pred dokon#ením
zostávajú v platnosti.
Okresný úrad Lu#enec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy pod#a § 3 ods. 1
písm. e) a § 4 ods. 1 zákona #. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona #. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej
vodnej správy pod#a § 61 zákona #. 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 (#alej len „vodný zákon“) a príslušný
špeciálny stavebný úrad pod#a § 120 zákona #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (#alej len „stavebný zákon“), pod#a § 18 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (#alej len „správny poriadok“) v súlade s § 61 stavebného zákona a s § 73 vodného zákona
upovedomuje všetkých známych ú#astníkov konania a dotknuté orgány o za#atí stavebného vodoprávneho konania
pod#a § 26 ods. 1 vodného zákona a § 68 stavebného zákona o zmene predmetnej líniovej vodnej stavby pred
jej dokon#ením a pretože orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe všetky skuto#nosti a žiados# poskytuje
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dostato#ný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny predmetnej vodnej stavby pod#a § 73 ods. 5 vodného zákona
v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúš#a od ústneho pojednávania a miestneho zis#ovania.
Ú#astníci stavebného vodoprávneho konania a dotknuté orgány si môžu svoje námietky a pripomienky uplatni# do
13. 11. 2020, inak k nim nebude prihliadnuté. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli by# uplatnené
v územnom konaní sa neprihliada.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu dotknuté orgány a ú#astníci konania nahliadnu# na tunajšom úrade
v kancelárii #. 324.
V zmysle § 17 ods. 1 a ods. 3 správneho poriadku sa ú#astníci konania môžu da# zastupova# iným zástupcom,
splnomocnenie k zastupovaniu je v takom prípade potrebné preukáza# písomným plnomocenstvom.

Doru#í sa
1. Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Fi#akovo – upovedomenie zverejni# ako verejnú vyhlášku
2. Mesto Fi#akovo, Radni#ná 25, 986 01 Fi#akovo – upovedomenie zverejni# ako verejnú vyhlášku
3. StVS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
6. Slovenská správa ciest, IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
7. BBSK, oddelenie správy majetku, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
8. HYDROECO spol. s r. o., Ing. #ubomír Zvada, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica
Toto upovedomenie má v zmysle § 73 ods. 4 a ods. 5 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26
ods. 2 správneho poriadku musí by# po dobu 15 dní vyvesené v obci Biskupice a v meste Fi#akovo spôsobom v
mieste obvyklým a na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný de# tejto lehoty je d#om doru#enia.
Vyvesené d#a : .................................................... Zvesené d#a : ........................................................

Pe#iatka a podpis : .............................................. Pe#iatka a podpis : ................................................

Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-LC-OSZP-2020/011486-002
Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice
Mesto Fi#akovo, Radni#ná 25, 986 01 Fi#akovo
Stredoslovenská vodárenská spol.,a.s., Partizánska cesta, 974 01 Banská Bystrica 1
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 811 04 Bratislava - mestská #as# Staré Mesto
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica 1
Slovenská správa ciest - Investi#ná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica 1
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie správy majetku , Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
HYDROECO s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica 1

2/2

