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Oznámenie
o začatí vodoprávneho konania
a pozvánka na ústne pojednávanie
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 a
§ 71 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“), na základe žiadosti
spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, IČO 31 356 648, oznamuje v
súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
(ďalej len „správny poriadok“) a § 73 vodného zákona účastníkom konania a dotknutým
orgánom štátnej správy začatie vodoprávneho konania podľa § 24 ods. 2 písm. b) vodného
zákona vo veci zmeny rozhodnutia Č.ŽP-2012/01370-vod.Va zo dňa 05.09.2012, ktoré bolo
zmenené rozhodnutím č. OU-MT-OSZP-2017/002638/1 zo dňa 24.07.2017, vydaného
Okresným úradom Martin, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo pre
spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a.s., povolené zasypávanie hladiny podzemných vôd v zmysle
ust. § 23 ods. 1 písm. c) vodného zákona v dobývacom priestore Sučany podľa projektu spätnej
rekultivácie dočasných záberov PPF „Zemník Lipovec, k. ú. Vrútky“, na parcelách KN-C
4427/3, 4427/7, 4427/8 (KN-E 2672, 2673, 2674, 3675), 2676 (KN-E 2676, 2677) v k. ú.
Vrútky.
Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie.
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy,
nariaďuje na prerokovanie žiadosti podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku a § 73 vodného
zákona ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
dňa 25.06.2019 (utorok) o 09,00 hod.,
so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o ŽP,
Nám. S. H. Vajanského 1, Martin,
v kancelárii č. 521.
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na
Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, v úradných hodinách, č. dverí
521 a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto konaní,
inak sa na ne neprihliadne.
V zmysle ustanovenia § 32 správneho poriadku budú predložené doklady, písomnosti,
návrhy, vyjadrenia podkladmi pre rozhodnutie a v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho
poriadku dáva OÚ Martin, OSŽP účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia k uvedeným podkladom vyjadrili.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc.

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných
tabuliach Mesta Vrútky a Okresného úradu Martin podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho
poriadku. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Zároveň žiadame o zverejnenie
verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku.

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

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

..........................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

....................................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť
s vyznačením uvedených údajov.
Doručuje sa :
1. VÁHOSTAV – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava (korešpondenčná adresa :
Hlinská 40, 010 18 Žilina)
2. Mesto Vrútky, primátor mesta, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
3. Vlastníci pozemkov dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
4. Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky
5. PROGEO, spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina
6. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
7. SVP, š.p., Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
8. OÚ Martin, OSŽP, odd. ŠSOH, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 58 Martin
9. Spis
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