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Váš list číslo/zo dňa

Vec
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Stavebník: Obec Ďurčina, Ďurčina 77, 015 01 Rajec, požiadal dňa 20.06.2022 tunajší úrad o vydanie stavebného
povolenia na stavbu: „III. ETAPA Rozšírenie verejného vodovodu vetva „2“ - IBV Ďurčiná – lokalita „Záplotie“
rozšírenie verejného vodovodu“ podľa PD, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Remiš, autorizovaný stavebný inžinier v
06/2020. Stavba je situovaná na parcelách KN-C č.27/1, 14/2, 1455, 5547/1, 1462/1, 1477/6 v katastrálnom území
Ďurčiná.
Územné rozhodnutie na stavbu vydal stavebný úrad Obec Konská pod č. 12/06807/2020/UR/02-Lӧ dňa 12.01.2021,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.02.2021.
Stavba rieši rozšírenie verejného vodovodu v Ďurčine, v lokalite Záplotie a jeho zokruhovanie.
Dňom podania žiadostí bolo začaté stavebné konanie.
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4
zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný
orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 26 a § 73 vodného zákona a § 61 stavebného
zákona a v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
oznamuje pokračovanie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a v zmysle § 61
ods., 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej vodnej stavby.
V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona stavebný úrad upozorňuje, že známi účastníci
konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do
8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
Na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliadne. K pripomienkam a námietkam, ktoré mohli byť
uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona
neprihliada.
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na pracovisku OÚ Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina.
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, v zmysle
§ 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa
nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
V zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, tunajší úrad dáva
možnosť účastníkom konania oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zisťovania,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Oznámenie sa doručí:
1. Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
2. Ing. Miloslav Remiš, Brodno 10, 010 04 Žilina-Brodno
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
4. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina
5. RÚVZ v Žiline, V. Spanyola č. 27, 011 71 Žilina
6. OÚ Žilina, OSZP3, OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
7. OÚ Žilina, OSZP3, OH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
8. OÚ Žilina, OSZP1, OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. OÚ Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
10. OR HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina – doručenie poštou
11. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
12. SPP-D, a.s., Mlynské nivy 44/B, Bratislava
13. SSD, a.s., Pri Rajčianka 2927/8, Žilina
14. SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I., Nábrežie I.Krasku 834/3, Piešťany
15. Obec Konská, Školská ul., Konská
16. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou Obec Ďurčiná
17. Ostatní účastníci verejnou vyhláškou OÚ Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
18. Spis
Toto oznámenie sa ostatným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená na úradnej
tabuli Obce Ďurčiná a správneho orgánu Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po dobu 15 dní v obci spôsobom obvyklým.
Vyvesené dňa : Zvesené dňa :
Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis
(po uplynutí lehoty žiadame zaslať späť s vyznačením uvedených údajov).

Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
Miloslav Remiš, Zábrežná 10/86, Brodno, 010 14 Žilina 14
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 1731, 011 71 Žilina 1
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Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 8
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov, 010 01 Žilina 1
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie, 010 01 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jančeka
36, 034 01 Ružomberok 1
Obec Konská, okres Žilina, Konská, 013 13 Konská
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