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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania.

Stavebník, Obec Stožok, Stožok č. 47, 962 12 Detva, IČO: 00 320 293 (ďalej len „stavebník“), požiadal dňa
27.08.2021, podľa § 26 ods. 1 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)
a v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) o zmenu vodnej stavby „Stožok, Kanalizácia a ČOV“, pred jej dokončením. Uvedeným
dňom, 27.08.2021, bolo začaté vodoprávne konanie.

Vodnú stavbu „Stožok, Kanalizácia a ČOV“, povolil Okresný úrad v Detve, odbor starostlivosti o životné prostredie,
pod bodom I. rozhodnutia číslo A98/03939/AN – VO 697/98, zo dňa 04.05.1998, právoplatné dňom 23.06.1998, v
znení jeho zmeny, pod č. A2002/11640/AN, zo dňa 10.09.2002, právoplatné dňom 11.10.2002 a zmeny, ktorú povolil
Obvodný úrad životného prostredia vo Zvolene, rozhodnutím č. B2008/00680/PUR-rozh., zo dňa 25.11.2008,
právoplatné dňom 31.12.2008, v znení zmeny č. A/2010/00668/PUR-rozh., zo dňa 03.11.2010, právoplatné dňom
23.11.2010, v znení zmeny pod bodom I. rozhodnutia č. B/2012/00033/PUR-rozh., zo dňa 10.10.2012, právoplatné
dňom 09.11.2012.

Zmena vodnej stavby „Stožok, Kanalizácia a ČOV“, spočíva:

- v zmene termínu dokončenia vodnej stavby z termínu „do 31.12.2020“ na termín „do 31.12.2030“.

Ostatné podmienky vyššie citovaného rozhodnutia, v zmysle jeho zmien, ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §
5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 58 písm.
c) a § 61 písm. c) vodného zákona, podľa § 120 (špeciálny stavebný úrad) stavebného zákona, podľa § 18 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v súlade s § 73 ods. 5
vodného zákona a podľa § 61 ods. 1, v súlade s § 68 stavebného zákona, upovedomuje dotknuté orgány a účastníkov
konania o začatí stavebného vodoprávneho konania.
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Orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť NAJNESKÔR DO 8 DNÍ odo dňa doručenia tohto upovedomenia,
inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý
orgán štátnej správy v stanovenej lehote svoje stanovisko neoznámi, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných
záujmov so zmenou stavby pred dokončením - predĺžením termínu na dokončenie vodnej stavby, súhlasí.

Účastníci vodoprávneho konania môžu do podkladov nahliadnuť na Okresnom úrade Detva, odbore starostlivosti o
životné prostredie (Klientske centrum - J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva, č. d. 4).

Toto upovedomenie má podľa § 73, ods. 6 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky. V zmysle § 26, ods. 2
správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej
tabuli správneho orgánu a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Obec Stožok, aby predmetnú verejnú vyhlášku
zverejnila po dobu 15 dní na úradnej tabuli a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým v zmysle § 26, ods. 2
správneho poriadku. Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť s vyznačením
dátumu jej vyvesenia/zverejnenia a zvesenia.

Upovedomenie o začatí konania je umiestnené aj na webovej stránke Okresného úradu Detva http://www.minv.sk/?
okresny-urad-detva.

.......................................................
dátum vyvesenia, pečiatka, podpis

.......................................................
dátum zvesenia, pečiatka, podpis

Na vedomie
Obec Stožok, ŠSOO, Stožok 47, 962 12 Stožok
Obec Stožok, Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie, Stožok 47, 962 12 Stožok
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1
Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor verejnej dopravy, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta, 960 01 Zvolen 1
Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen 1
Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Zvolen, Nádvorná 3366, 960 01 Zvolen 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Okresný úrad Detva, OSŽP, úsek ŠSOPak, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
Okresný úrad Detva, OSŽP, úsek ŠSOH, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva



3 / 3

RNDr. Vojtech Jágerský
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-DT-OSZP-2021/001164-002

Obec Stožok, Starostka obce, Stožok 47, 962 12 Stožok
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98
Banská Bystrica 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 960 02 Vígľaš


