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VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia, o zmene stavby pred
dokončením a upustenie od ústneho pojednávania
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, Martin, IČO : 36 672 084, podala dňa
16.05.2014 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť na
predÍženie platnosti stavebného povolenia a zároveň žiadosť na zmenu stavby pred dokončením na
stavbu "Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo", na pozemkoch KN 162/4,
177/1,212/1,212/2,310/2,
1063/6, 520/2, 520/1, 1050, 1060, 1038, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1076/4,
1037/1, 1037/2, 1054, 1076/2, 1076/3, 1034, 1035, 1036/1, 1036/2, 1041, 1043, 1044, 1046, 1048,
1051, 1052, 1056, 1057, 1058/1, 1058/2, 1059, 1063/1, 1063/2, 1065, 1067, 1070, 1073, 1074, 1259,
1260, 1081, 1082/1, 1082/2, 1042/1, 1042/2, 1216/6, 578, 1077/1, 1068/1, 1068/2, 1039/1, 1039/2,
1071/1, 1078, 1079 katastrálne územie Valča; KN 1/4, 47/5, 47/1, 49/2, 49/3,112/7, 112/18, 113,
145/4, 149/76, 149/77, 149/90, 151/14, 153/2, 168/4, 169/6, 175/2, 175/22,391/31,
180/8, 181/13,
457/1, 460/1, 460/3, 460/4, 460/6, 460/7, 460/8, 460/10, 460/12, 459/4, 458/2, 458/3, 459/1, 459/2,
654/2, 654/7, 654/1, 654/6,468/2,468/3,
458/7, 458/4, 491, 173/5, 149/10, 349/6, 169/7,469/1,45/2
katastrálne územie Príbovce; KN 1/1, 4/1, 113/5, 142/2, 142/5, 148/2, 152/2, 156/16, 157/5, 138/6,
161/12, 160/2, 160/3, 198/1, 198/2, 199, 201, 203, 204, 205/1, 205/2, 207, 134, 226, 153, 223, 209,
210 katastrálne územie Benice; KN 222,338,339,337/1,346/1,360/1,
106,96,345,342,335,336/1,
336/2,349/2,340/1
katastrálne územie Rakovo; KN 664/1, 682, 683/1, 666/1, 533 katastrálne územie
Košťany nad Turcom, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie ŽP-2009/00965-vod.Va
zo dňa
14.05.2009 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 16.06.2009. OÚŽP v Martine rozhodnutím č. ŽP2011/00969-vod. Va zo dňa 14.07.2011 predÍžil platnosť stavebného povolenia do 16.06.2013
a rozhodnutím ŽP-20 13/0 1093-vod.Va zo dňa 12.06.2013 ju opätovne predÍžil do 16.06.2014.
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Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.
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, 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 (vodný zákon) v platnom
znení (ďalej len "vodný zákon") a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon),
v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
oznamuje začatie konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia a o zmene stavby pred
dokončením podľa § 73 vodného zákona a § 61, § 68 a § 69 stavebného zákona. Vzhľadom k tomu,
že sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného
zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Zmena spočíva v predÍžení platnosti stavebného povolenia pre začatie stavby do 16.06.2017
a termínu ukončenia výstavby do 31.12.2019.
Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky k predÍženiu platnosti
stavebného povolenia uplatniť na tunajšom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia
tohto oznámenia. Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky. Na
neskoršie podané námietky sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté
orgány štátnej správy. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas,
predlži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote svoje stanoviská
neoznámia podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona, stavebný úrad má za to, že s predÍžením platnosti
stavebného povolenia a s termínom ukončenia výstavby predmetnej stavby súhlasia.
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania, bude vyvesená v súlade
s ustanovením § 26 ods. 2 zák. Č. 71/1967 Z.z. osprávnom konaní v znení neskorších predpisov
a podľa § 61 ods. 4 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
zmien a doplnkov po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Valča, Obecného úradu Príbovce,
Obecného úradu Benice, Obecného úradu Rakovo a Obecného úradu Košťany nad Turcom. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného konania.
Do podkladov konania možno nahliadnuť a prípadné písomné námietky a pripomienky
uplatniť na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, v úradné hodiny
(pondelok, utorok, streda a piatok, Č. dverí 521).
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.
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sa :
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, Martin
Obec Benice - starosta obce (2x)
Obec Rakovo - starosta obce (2x)
Obec Valča - starosta obce (2x)
Obec Príbovce - starosta obce (2x)
Obec Košťany nad Turcom - starostka obce (2x)
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