
Okresný úrad Lučenec
odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa
/02.03.2017

Naše číslo Vybavuje/linka Lučenec
OU-LC-OSZP-2017/002946-1 Ing. Jozef Gembec/2963 07. 03. 2017

Vec
Žiadosť o predĺženie lehoty ukončenia vodnej stavby
- Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny stavby pred jej 
dokončením a upustení od ústneho pojednávania

Obec Biskupice, zastúpená starostom Ing. Ladislavom Noskóm, Biskupická cesta 61/132, 
986 01 Fiľakovo, IČO: 00 647 985 podala dňa 02. 03. 2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie 
povolenia na zmenu vodnej stavby „Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci
Biskupice“ na pozemkoch v katastrálnom území Biskupice a Fiľakovo pred jej dokončením. Dňom 
podania žiadosti bolo začaté konanie o povolení zmeny uvedenej líniovej vodnej stavby pred jej 
dokončením.

Predmetná líniová vodná stavba bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odbor 
starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2013/00038-2 zo dňa 18.11.2013, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 27.12.2013.

Zmena líniovej vodnej stavby „Vybudovanie kanalizácie a rozšírenie vodovodu v obci 
Biskupice“ spočíva:

v zmene termínu dokončenia stavby v podmienke č. 19 rozhodnutia č. OU-LC-OSZP- 
2013/00038-2 zo dňa 18.11.2013, ktorým bola predmetná líniová vodná stavba povolená 
z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2020.

Zmena vodnej stavby bola navrhnutá z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu 
predmetnej líniovej vodnej stavby.

Ostatné podmienky citovaného rozhodnutia o povolení líniovej vodnej stavby zostávajú v platnosti.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy 
podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona 
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a príslušný špeciálny 
stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
noviel a neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon), podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb.
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o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) upovedomuje všetkých 
známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí stavebného vodoprávneho konania podľa 
§ 26 ods. 1 vodného zákona, § 68 a § 69 stavebného zákona o zmene predmetnej líniovej vodnej stavby 
pred jej dokončením a pretože orgánu štátnej vodnej správy sú známe všetky skutočnosti a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia, upúšťa od ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány si môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 
8 dní od doručenia tohto upovedomenia, inak k nim nemožno brať zreteľ. K pripomienkam a námietkam, 
ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu dotknuté orgány a účastníci konania nahliadnuť na 
tunajšom úrade v kancelárii č. 324. V zmysle § 17 ods. 1 a ods. 3 správneho poriadku sa účastníci konania 
môžu dať zastupovať iným zástupcom, splnomocnenie k zastupovaniu je v takom prípade potrebné 
preukázať písomným plnomocenstvom.

Doručí sa :
1. 2 x Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo (lx  za účelom zverejnenia verejnou vyhláškou),
2. 2 x Obec Biskupice, Biskupická 69/132, 986 01 Fiľakovo (1 x za účelom zverejnenia verejnou 

vyhláškou),
3. SťVS, a. s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 151 Bratislava,
5. SVP, š. p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica,
6. Slovenská správa ciest, IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica,
7. BBSK, oddelenie správy majetku, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,
8. HYDROECO spol. s r. o., Ing. Ľubomír Zvada, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica.

Okresný úrad Lučenec 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 

NéiKastie republiky 26 
934 J6 Lučenec

Ing. árch. Ladislav Tatár 
vedúci odboru

Toto upovedomenie má v zmysle § 73 ods. 4 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 
ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradne tabuli správneho orgánu a v obci 
Biskupice a meste Fiľakovo spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:


