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Oznámenie o za#atí konania vo veci pred#ženia platnosti povolenia na uskuto#nenie vodnej stavby (stavebného
povolenia) a upustenie od ústneho pojednávania - „Bátorová, splašková kanalizácia – II. etapa“

Stavebník obec Bátorová v zastúpení starostom obce Jánom Máthom, Bátorová #. 88, 991 26 Nenince, I#O:
00649333 podal d#a 11.10.2021 na Okresnom úrade Ve#ký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie žiados#
o pred#ženie platnosti povolenia na uskuto#nenie vodnej stavby: „Bátorová, splašková kanalizácia – II. etapa“
vydaného Okresným úradom Ve#ký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím pod #íslom spisu
OU-VK-OSZP-2020/003484-008 zo d#a 18.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnos# d#a 29.06.2020.

Dôvodom na pred#ženie platnosti stavebného povolenia je, že vodná stavba sa neza#ala realizova# z dôvodu
nedostatku finan#ných prostriedkov.

D#om podania žiadosti o vydanie povolenia o pred#žení platnosti stavebného povolenia bolo konanie za#até.

Okresný úrad Ve#ký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán vo veciach štátnej správy
pod#a § 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 a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb pod#a § 61
písm. c) 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“), v spojitosti s ustanovením § 120
zákona #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(#alej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanovení § 73 vodného zákona, § 61 ods. 1 stavebného zákona a primerane
v súlade s ustanovením § 69 stavebného zákona

o z n a m u j e

dotknutým orgánom a známym ú#astníkom konania jednotlivo, neznámym ú#astníkom konania verejnou vyhláškou
za#atie konania o pred#žení platnosti stavebného povolenia predmetnej vodnej stavby vydaného Okresným
úradom Ve#ký Krtíš, odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím pod #íslom spisu OU-VK-
OSZP-2020/003484-008 zo d#a 18.05.2020.

Vzh#adom k tomu, že predložená žiados# poskytuje dostato#ný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny,
špeciálny stavebný úrad upúš#a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zis#ovania a ústneho
pojednávania.
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Ú#astníci konania môžu svoje námietky uplatni# najneskôr do 7 pracovných dní odo d#a doru#enia tohto oznámenia,
inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakom #ase oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak ú#astník konania a dotknutý orgán, ktorý bol
vyrozumený o za#atí konania, neoznámi v stanovenej lehote alebo pred#ženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej
stavbe alebo zmene, má sa za to, že so stavbou z h#adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ú#astníci konania pod#a § 33 ods. 2 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov majú možnos# vyjadri# sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnú# jeho
doplnenie po#as pracovných dní na Okresnom úrade Ve#ký Krtíš, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám.
A.H. Škultétyho 11, 1.posch., #. dv. 8 u pracovníka, ktorý podanie vybavuje.

Ak sa nechá niektorý z ú#astníkov konania zastupova#, predloží jeho zástupca písomné plnomocenstvo alebo
plnomocenstvo vyhlásené do zápisnice.

Toto oznámenie má v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona a v spojitosti § 73 ods. 4 vodného zákona povahu
verejnej vyhlášky.

Ing. Pavel Šalamún

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-VK-OSZP-2021/006821-002

Obec Bátorová, Bátorová 88, 991 26 Bátorová
Obec Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves 189, 991 07 Opatovská Nová Ves
INGPAK - H&K, s.r.o., Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica 1
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta, 974 01
Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská spolo#nos#, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spolo#nos#, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, #SA 7, 974 31 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská distribu#ná, a.s., Pri Raj#ianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystica
Okresné riadite#stvo Policajného zboru vo Ve#kom Krtíši, Banícka 20, 990 16 Ve#ký Krtíš
Okresný úrad Ve#ký Krtíš, CDaPK, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Ve#ký Krtíš
Okresný úrad Ve#ký Krtíš, ŠSOPaK, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Ve#ký Krtíš
Okresný úrad Ve#ký Krtíš, OSZP, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Ve#ký Krtíš
Okresný úrad Ve#ký Krtíš, ŠSOH, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Ve#ký Krtíš


