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Vec
/VEREJNÁ VYHLÁŠKA/
Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania,
nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebník OZO, a.s. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31380415 v zastúpení REAL Inginiering,
s.r.o., Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš podal dňa 22. 02.2022 na Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy žiadosť o vydanie vodoprávneho a stavebného
povolenia na vodnú stavbu - podľa § 21 a § 26 vodného zákona „Linka na drvenie odpadov – SO 105 Dažďová
kanalizácia“, navrhovanej na pozemkoch par. č. KN-C 2815/3 a 2815/9 v k.ú. Svätý Kríž. Uvedeným dňom bolo
začaté stavebné a vodoprávne konanie.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. NR SR 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) a ako špeciálny stavebný úrad podľa
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon), v súlade s § 73 zákona č. 364/ 2004 Z. z. o vodách oznamuje všetkým známym účastníkom konania, že
začína vodoprávne a stavebné konanie a nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa:
28. apríl 2022 (štvrtok) o 09:30 hod.
Zraz pozvaných bude na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vrbická
1993, Liptovský Mikuláš, 1. poschodie, miestnosť č. 111.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na OÚ LM, OSZP, úsek štátnej vodnej
správy, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, č. dverí 111 počas stránkových dní.
Účastníci konania a orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje námietky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak
k nim nebude prihliadnuté. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní
alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho
žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, podľa § 36 ods. 3 a § 61 ods. 5
stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Žiadateľ pripraví ku konaniu všetky potrebné doklady, potrebné k vodoprávnemu povoleniu na osobitné užívanie
vôd a k stavebnému konaniu.
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V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc v
uvedenej veci konať.
Účastníkom konania - vlastníci susedných nehnuteľností /pozemkov a stavieb/ formou verejnej vyhlášky v zmysle
§-u 42 ods. 2 stavebného zákona.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v podľa §-u 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §-u 26 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí v mieste obvyklým
spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Súčasne musí byť obcou zverejnené aj iným
spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, ak obec má k nemu prístup, v miestnom rozhlase, tlači alebo na
dočasnej tabuli na mieste, ktorého sa to týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:..................................... Zvesené dňa:.....................................

Na vedomie
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši,
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01
Liptovský Mikuláš 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

Ing. Viktor Varga PhD.
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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