Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

OU-MT-OSZP-2018/013596

V Martine 23.11.2018

ROZHODNUTIE
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 platnom znení, 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) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný
zákon), v zmysle § 73 vodného zákona a v súlade s ustanoveniami zák. č.71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka : Mesto
Vrútky, Námestie S. Zachara 4, Vrútky, IČO : 00 647 209,
predlžuje
podľa ustanovenia § 67 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov platnosť stavebného povolenia vydaného Obvodným
úradom životného prostredia v Martine dňa 29.10.2012 pod č. ŽP-2012/02058-vod.Mt, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2012 na stavbu :
„Vrútky, ul. Karvaša – Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie“
na pozemkoch parc. č. KN-C 4398/7, 3481/2, 4398/3 v k.ú. Vrútky
do termínu 31.12.2020
a zároveň podľa ustanovenia § 26 vodného zákona a § 68 stavebného zákona
mení
rozhodnutie č. ŽP-2012/02058-vod.Mt zo dňa 29.10.2012 v bode 3. záväzných podmienok
nasledovne:
3. Ukončenie výstavby : 31.12.2022.
Ostatné podmienky pôvodného stavebného povolenia ostávajú nezmenené. V prípade
akýchkoľvek zmien oproti schválenej dokumentácii, prípadne oproti podmienkam právoplatného
stavebného povolenia, je stavebník vopred povinný požiadať stavebný úrad o povolenie zmeny
stavby pred jej dokončením. Zmenu je možné uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu.

ODÔVODNENIE
Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, Vrútky, IČO : 00 647 209, podalo dňa 24.09.2018
na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o predĺženie platnosti
stavebného povolenia a na zmenu stavby pred dokončením na stavbu „Vrútky, ul. Karvaša –
Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie“. Stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného
úradu životného prostredia v Martine dňa 29.10.2012 pod č. ŽP-2012/02058-vod.Mt, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2012. OÚ Martin, OSŽP rozhodnutím č. OU-MT-OSZP2014/011564-vod.Va zo dňa 24.11.2014 predĺžil platnosť stavebného povolenia do 31.12.2016.
Na základe žiadosti stavebníka bolo stavebné povolenie opätovne predĺžené do 31.12.2018
rozhodnutím č. OU-MT-OSZP-2016/013001 zo dňa 07.11.2016.
Špeciálny stavebný úrad listom zo dňa 18.10.2018 oznámil začatie stavebného konania
vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a zmeny stavby pred dokončením verejnou
vyhláškou a stanovil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia. V oznámení špeciálny stavebný úrad riadne poučil dotknuté orgány
a účastníkov konania o skutočnosti, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr
do termínu, inak sa na ne neprihliadne. V stanovenej lehote neboli správnemu orgánu doručené
žiadne námietky a pripomienky k predmetnému konaniu.
Predložená žiadosť bola odôvodnená tým, že predmetná stavba nebola zrealizovaná do
určeného termínu pre nedostatok finančných prostriedkov.
Žiadateľ v zmysle § 4 ods.1 písm. a) ustanovenia zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je oslobodený od správnych poplatkov.
Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Martin, odbor
starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu je možné do 15 dní odo dňa jeho oznámenia v zmysle
ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
podať odvolanie na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny
opravný prostriedok.

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

2

Toto rozhodnutie 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. Mesto Vrútky, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
2. SVS – projekcia, s.r.o., Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky – projektant
3. Vlastníci pozemkov dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
4. Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky
Na vedomie :
1. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. Stredoslovenská distribučná, a.s., Ul. Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
4. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, Martin
5. OR H a ZZ, V. Žingora 30, 036 01 Martin
6. RÚVZ, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
7. Spis 2x
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