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Vec 

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, predĺženie termínu ukončenia líniovej vodnej stavby 

„Mládzovo – vodovod“ 

- - oznámenie o začatí konania, upustenie od ústneho pojednávania a výzva na uplatnenie 

námietok alebo pripomienok 

 

 

Stavebník obec Mládzovo, Mládzovo, 985 02 Mládzovo, IČO: 00 316 237 doručil  

03. 10. 2018 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2,  

987 01 Poltár, žiadosť bez čísla, z 26. 09. 2018 o predĺženie termínu ukončenia líniovej vodnej 

stavby „Mládzovo – vodovod“, podľa § 68 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“). Stavebník obec Mládzovo vo svojej žiadosti okrem iného uviedol,  

že stavebné práce na predmetnej líniovej vodnej stavbe boli začaté 16. 09. 2014, čo obec 

Mládzovo oznámila Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

Železničná 2, 987 01 Poltár listom zo 17. 09. 2014, ale na predmetnej líniovej vodnej stavbe  

z dôvodu nedostatočnej kapacity zhotoviteľa stavby nie je možné pokračovať. 

Stavba bola povolená Obvodným úradom životného prostredia v Lučenci, Námestie  

republiky 26, 984 01 Lučenec rozhodnutím číslo ŽP-2011/00026 zo 14. 01. 2011, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť 23. 02. 2011 v znení opravy písomnej chyby č. ŽP-2011/00026-1  

z 01. 03. 2011, v znení rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Lučenci, Námestie 

republiky 26, 984 01 Lučenec č. ŽP-2012/01635 z 23. 10. 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 

29. 11. 2012, v znení opravy písomnej chyby č. ŽP-2011/00026-2 z 10. 01. 2014 a v znení 

rozhodnutia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie  

č. OU-PT-OSZP-2015/000526-6 z 03. 09. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05. 10. 2015. 

Predmetom zmeny predmetnej líniovej vodnej stavby pred dokončením je predĺženie 

termínu ukončenia predmetnej líniovej vodnej stavby z 30. 11. 2018 do 30. 09. 2020. 
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Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

správy starostlivosti o životné prostredie 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 a § 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 § 58 písm. c) a § 61 písm. a) vodného zákona  

a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona a § 63 písm. c) vodného 

zákona podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného vodoprávneho konania  

vo veci predĺženia termínu na ukončenie líniovej vodnej stavby „Mládzovo – vodovod“ podľa  

§ 68 ods. 1 stavebného zákona z 30. 11. 2018 do 30. 09. 2020. Keďže tunajšiemu špeciálnemu 

stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad 

pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby pred dokončením, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 

stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania. 
 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť v kancelárii Okresného úradu 

Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy Železničná 2,  

987 01 Poltár (Klientske centrum, kancelária č. 4), alebo u stavebníka.  
 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky 

k návrhu uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, na neskoršie podané 

námietky sa neprihliadne.  

 

 

 

Rozdeľovník: 

 

Doručí sa 

1. Obec Mládzovo, Mládzovo, 985 02  Mládzovo 

2. ROVEST s.r.o., Kremnička 3/5083, 974 05  Banská Bystrica 

3. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96  Banská Bystrica 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15  Bratislava 

5. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01  Banská Bystrica 

6. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručí verejnou vyhláškou 

 

Na vedomie 

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

2. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

3. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

4. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,  

974 01  Banská Bystrica 

5. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Dr. Vodu č. 5,  

984 01 Lučenec 

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3,  

984 03 Lučenec 

7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 
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8. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie 

 republiky 26, 984 01 Lučenec 

9. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody 

a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár 

10. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 

hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Kačáni 

vedúci odboru 

 

 

Toto oznámenie má podľa § 73 ods. 5 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa  

§ 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli  

a na webovom sídle správneho orgánu, Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné 

prostredie a v obci Mládzovo spôsobom miestne obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. 

 

Obec Mládzovo je povinná jeden exemplár tohto oznámenia bezodkladne zverejniť na 

svojej úradnej tabuli. Obec Mládzovo jeden exemplár tohto oznámenia po zvesení zo svojej 

úradnej tabuli, po vypísaní údajov o jeho vyvesení a zvesení, bezodkladne zašle späť Okresnému 

úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis: ........................................... Pečiatka a podpis: ........................................ 

 

 


