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Vec
- ,,Dolná Mariková - kanalizácia a ČOV“
- oznámenie o začatí kolaudačného konania na časť líniovej vodnej stavby a nariadenie ústneho
pojednávania a miestnej ohliadky
Obec Dolná Mariková, zastúpená starostom obce, 018 02 Dolná Mariková, podala listom
zaevidovaným na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie
(ďalej len tunajší úrad), dňa 25. septembra 2018, návrh na kolaudáciu časti líniovej vodnej stavby
– ,,Dolná Mariková - kanalizácia a ČOV“.
Na vyššie uvedenú časť líniovej vodnej stavby, bolo Okresným úradom Považská Bystrica,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a zložiek životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy vydané stavebné povolenie dňa 28. októbra 1996, pod č. OÚ –
1192/1996-405, ktoré bolo zmenené rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Považskej Bystrici, pod č. OU ŽP-2004/1287-00003-FO1/V-20 zo dňa 22. 12. 2004,
rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Považskej Bystrici, pod
č. OU ŽP-2005/00048-00005-FO1/V-20 zo dňa 5. 10 2005, rozhodnutím vydaným Obvodným
úradom životného prostredia v Považskej Bystrici, pod č. OU ŽP-2008/00839-00002-FO1/V-20
zo dňa 3. 6. 2008, rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Považskej
Bystrici, pod č. OU ŽP-2010/01571-00002/BB1 A-20 zo dňa 15. 11. 2010, rozhodnutím
Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa
21. 11. 2013, pod č. OU PB-OSZP-2013/00208-2/ZB1 – A-20, rozhodnutím Okresného úradu
Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 20. 10. 2015, pod č. OU-PBOSZP-2015/009896-2/ZB1-A-20 a rozhodnutím vydaným Okresným úradom Považská Bystrica,
odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 2. 11. 2017, pod č. OU-PB-OSZP-2017/012622-2ZB1 A-20.
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Časť líniovej vodnej stavby je zrealizovaná na pozemkoch:
- Zberač „AF“ je zrealizovaný na pozemku KN-E par. č. 1374/1 v k. ú. Dolná Mariková.
- Zberač ,,A“ je zrealizovaný na pozemkoch KN-E par. č. 174 a 173, ktoré sú súčasťou
pozemku KN-C par. č. 1982 (na ktorý nie je založené LV) a na pozemkoch KN-E par. č.
171, 199, 198, 197, 196/504, 195/504, 194/504, 192/504, 192/101, 193, 191, 190 a 198,
ktoré sú súčasťou pozemku KN-C par. č. 1981 (na ktorý nie je založené LV) v k. ú. Dolná
Mariková.
- Zberač ,,AF-I“ je zrealizovaný na pozemku KN-C par. č. 1783 a pozemkoch KN-E par. č.
199, 211 a 212, ktoré sú súčasťou pozemku KN-C par. č. 1983/2 (na ktorý nie je založený
LV) a v k. ú. Dolná Mariková.

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 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 platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa
§ 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) a podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona oznamuje
začatie kolaudačného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie
spojené s miestnou ohliadkou na deň

8. novembra 2018 o 10.00 h
so stretnutím na obecnom úrade v Dolnej Marikovej.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom
úrade v úradných hodinách (v pondelok a v utorok od 8,00 hod. do 15,00 hod.; v stredu od 8,00
hod. do 17,00 hod.; vo štvrtok od 8,00 hod. do 15,00 hod.; v piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod.) a
pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak v stanovenej lehote neoznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány a účastníci konania, špeciálny stavebný úrad bude tieto pokladať za
kladné.
Podľa § 17 ods. 3 správneho poriadku ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní
zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho
účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
Doručí sa podľa rozdeľovníka.

Ing. Pavel Petrík
vedúci
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Rozdeľovník:
Účastníci konania
1. Stavebník: Obec Dolná Mariková, starosta obce, 018 02 Dolná Marikova
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, SPSV I. Nimnica
Ostatným účastníkom konania sa oznámenie o kolaudácii zasiela verejnou vyhláškou.
Dotknuté orgány:
4. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, Stred 46/6, 017 01
Pov. Bystrica
6. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. Partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
8. Stredoslovenská distribučná, a. s., energetika, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Prizývajú sa:
10. Projektant: Ing. Vincent Pijak, CSc. ALVEST s. r. o., 913 31 Skalka nad Váhom II/54
11. Stavebný dozor: Peter Zboran, M.R. Štefánika 148/27-227, 017 01 Považská Bystrica
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