OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Námestovo

OU-NO-OSZP-2020/018447-014

07. 12. 2020

Rozhodnutie
prerušenie konania
Výrok
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ako príslušný orgán vo veciach 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 (ďalej
len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov podľa § 29 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok) v spojení
s § 81 ods. 3 stavebného zákona
prerušuje
konanie navrhovateľa – Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín,
IČO: 36 672 254 o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Zásobovanie vodou a kanalizácia
oravského regiónu, Etapa 2 - Stavebný súbor 66. Vavrečka, kanalizácia, Stavebný súbor 67. Vavrečka,
kanalizačný zberač“ do 30. 09. 2021.
Odôvodnenie
Dňa 06. 10. 2020 bola Okresnému úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená
žiadosť navrhovateľa – Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO:
36 672 254 o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského
regiónu, Etapa 2 - Stavebný súbor 66. Vavrečka, kanalizácia, Stavebný súbor 67. Vavrečka, kanalizačný
zberač“.
Tunajší úrad listom č.: OU-NO-OSZP-2020/018447-02 zo dňa 13. 10. 2020 oznámil začatie kolaudačného
konania verejnou vyhláškou a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.
11. 2020. Pretože navrhovateľ počas kolaudácie stavby nepredložil všetky potrebné doklady, špeciálny
stavebný úrad výzvou č. OU-NO-OSZP-2020/018447-013 zo dňa 07. 12. 2020 vyzval navrhovateľa na
doplnenie návrhu do 30. 09. 2021 o doklady: majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých
výstavbou; súhlasné stanoviská príslušných obcí o odstránení časti vád na miestnych komunikáciách a
súhlasné stanovisko SSC, IVSC Žilina ako správcu cesty I/78, že boli odstránené vady a nedorobky na
telese cesty.
Podľa § 81 ods. 3 stavebného zákona, ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe závady
brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a konanie preruší.

V predmetnom konaní bol účastník konania vyzvaný aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.
Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný,
aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Správny orgán bude v konaní pokračovať, len čo
pominie prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo. Počas prerušenia konania lehoty podľa § 29 ods. 5
správneho poriadku neplynú.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať.
Možno ho však napadnúť odvolaním proti rozhodnutiu vo veci samej.
Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Obce Vavrečka, Obce Ťapešovo, Obce Oravská Jasenica, ako aj na úradnej tabuli Okresného úradu
Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky
aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: ............................... Zvesené dňa: ........................................................

Otlačok pečiatky, podpis oprávnenej osoby: .............................................................................

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením
uvedených údajov
Dotknuté orgány a ostatní:
Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Červeného kríža 62
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ŠSOPaK
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, odd. OH
OR H a ZZ, 029 01 Námestovo 1250
Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Okresný úrad Námestovo, odbor CD a PK, Miestneho priemyslu 574

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

Otlačok pečiatky, podpis oprávnenej osoby: .............................................................................
Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10118

Doručuje sa
Obec Oravská Jasenica, Oravská Jasenica 126, 029 64 Oravská Jasenica, Slovenská republika
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Obec Ťapešovo, Ťapešovo 83, 029 51 Ťapešovo, Slovenská republika
Obec Vavrečka, Vavrečka 203, 029 01 Vavrečka, Slovenská republika
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný
Kubín, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36 , 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika
Slovenská Správa Ciest, Investičná výstavba a správa a ciest - Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina,
Slovenská republika
Správa ciest ŽSK, Závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., SPHV, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská
republika
SVS - inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhřimovská
2054/6, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a
odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta
Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, Slovenská republika
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo, Ťapešovo 168, 029 51 Ťapešovo, Slovenská republika
Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica, pozemkové spoločenstvo, Oravská Jasenica
198, 029 64 Oravská Jasenica, Slovenská republika
Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 451/2, 010 09 Žilina, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný
Kubín, Slovenská republika
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