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Mesto Tvrdošín, žiadosť ozmenu stavby ešte pred jej dokončením: „Vybudovanie
infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín — Oravice, objekt: SO 0]
Vodovod“ - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania ozmene stavby ešte pred jej
dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania
Navrhovateľ: Mesto Tvrdošín, so sídlom Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín, IČO:
00 314 901. zastúpené primátorom mesta Ing. Ivanom Šaškom. podal dňa 09. 07. 2019 na tunajšom
úrade žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením a to o zmenu lehoty dokončenia stavby:
„Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín — Oravice,
objekt: SO 01 Vodovod“.
Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Stavba bude dokončená najneskôr v termíne do: 31. 12. 2021. Dôvodom zmeny lehoty
dokončenia stavby je nedostatok finančných prostriedkov.
Obvodný úrad životného prostredia vDolnom Kubíne pracovisko vTvrdošíne vydal
rozhodnutie — povolenie vodnej stavby: „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva
v mestskej časti Tvrdošín - Oravice, objekt: SO 01 Vodovod, SO O3 Stoková sieť, SO O4 ČOV“
pre stavebníka: Mesto Tvrdošín. so sídlom Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín. IČO:
00 314 901 pod č. C/2008/00770 zo dňa 12. 06. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 07.
2008. Obvodný úrad životného prostredia vDolnom Kubíne pracovisko vTvrdošíne vydal
kolaudačné rozhodnutie povolenie na užívanie časti vodnej stavby: „Vybudovanie infraštruktúry
vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín — Oravice, obiekt: SO 03 Stoková sieť, SO O4
ČOV“ pre stavebníka: Mesto Tvrdošín, so sídlom Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín, IČO:
00 314 901 pod č. C/2011/00312 zo dňa 28. 03. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 04.
——

2011.

Ostatné podmienky ostávajú v platnosti podľa rozhodnutia vydaného Obvodným úradom
životného prostredia v Dolnom Kubíne pracovisko v Tvrdošíne pod č. C/2008/OO77O zo dňa 12.
06. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 07. 2008.
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Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa % 73 zákona
č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch vznení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a podľa 5 68 ods. 2 zákona
č.50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon) a podľa 5 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vznení neskorších
predpisov (ďalej len správny poriadok) oznamuje začatie vodoprávneho — stavebného konania o
zmene stavby ešte pred jej dokončením a to ozmene lehoty dokončenia stavby, dotknutým
orgánom a všetkým známym účastníkom a súčasne špeciálny stavebný úrad podľa 5 61 ods. 2
stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a od miestneho zisťovania, lebo sú mu dobre
známe pomery staveniska ažiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby.

Podľa 5 73 ods. 5 vodného zákona, podľa 5 61 ods. 3 stavebného zákona a podľa 5 33 ods. 2
správneho poriadku sa účastníci konania môžu vyjadriť pred vydaním rozhodnutia kjeho podkladu,
k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť svoje námietky k žiadosti o
povolenie na vodné stavby najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na
neskoršie podané námietky neprihliadne. Podľa 61 ods. 6 stavebného zákona V rovnakej lehote sú
povinné oznámiť svoje stanovisko 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
dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,
má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
€,»

Do dokladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Tvrdošín, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, č. dv. 412.

%äá)
Mgr. Ján Vrabček

vedúci odboru
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Doručí sa:

Učastníci konania:
]. Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
01 Prešov
. Ing.Marián Pekarovič, A-typ architektonický ateliér spol. s r.o., Strojnícka 1, 080
. Urbárski spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín
80 Dolný Kubín
. Správa ciest ŽSK, Závod Orava, Kubínska 8, 026
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod
. SLOVENSKÉ?
Piešťany , so sídlom Nábrežie Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
6. Marta Habovská, Bernolákova 422/40, 027 44 Tvrdošín
7. Helena Kubicová, Rázusova 842, 029 01 Námestovo
8. Ostatní známi a neznámi účastníci konania oboznámení verejnou vyhláškou
kit-ĎWN

Dotknuté orgány štátnej správy:
]. Oravská vodárenská spoločnosťas, Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
2. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. Okresný úrad Námestovo, odbor CD a PK, uLMiestneho priemyslu 571,
029 01 Námestovo
Červeného kríža 62,
. Okresný úrad Námestovo. pozemkový a lesný odbor,
029 01 Námestovo
(ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS)
. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada Mesto Tvrdošín, aby
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty
určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať na tunajší úrad svyznačenim uvedených
údajov. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým,
napr. v miestnom rozhlase alebo v miestnej tlači.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta
po dobu 15 dní.
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