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Ôsto OKRESNÝ U RAD ŽILINA 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie M. R. Štefánika 1, 01001 Ž i l i n a 

Číslo spisu: OU-ZA-OSZP3/Z/2014/01590/Var V Žiline dňa 04.04.2014 
Vybavuje: Ing. Varínska, 041/5076820 

VEREJNÁ VYHLASKA 
Oznámenie 

o začatí stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 
a upustenie od ústneho pojednávania 

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 § 68 a § 61 stavebného zákona a 
§ 73 vodného zákona a podľa ustanovenia § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania o povolení zmeny 
stavby pred jej dokončením dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. 

Stavebník: JUDr. Viera Milkovičová, bytom Štúrova 61/7, 010 01 Žilina podala 
dňa 02.04.2014 na tunajší úrad žiadosť o zmenu vodnej stavby pred jej dokončením: 
"Regionálny rozvoj obce Krasňany - časť Kút: SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu, 
SO 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie" realizovanej na pozemkoch parcelné čísla KN 
1286/4, 1285/5, 849, 855, 845/300, 1287/1, 845/182, 845/299, 845/301, 845/187 v 
katastrálnom území Krasňany. 

Na predmetnú stavbu bolo vydané špeciálnym stavebným úradom - Obvodným 
úradom životného prostredia v Žiline, na úseku štátnej vodnej správy stavebné povolenie pod 
sp. číslom A/2010/497-5/ObÚŽP/Var, A/2010/529-5/ObÚŽP/Var zo dňa 08.10.2010, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2010, pre investora Obec Krasňany, IČO: 00 321 401, 
ktorá na základe zmluvy uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2) Obchodného zákonníka zo dňa 
05.10.2010 postúpila všetky práva a povinnosti z uvedeného stavebného povolenia 
nadobúdateľovi JUDr. Viere Milkovičovej, Štúrova 61/7, 010 01 Žilina. Stavba bola zahájená 
v 10/2011 (SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu) a v 04/2012 (SO 02 Rozšírenie verejnej 
kanalizácie). 

Zmena stavby spočíva v zmene termínu ukončenia stavby. Stavebník navrhuje nový 
termín na dokončenie stavby - 36 mesiacov. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o povolení zmeny stavby pred jej 
dokončením. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od 
miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania. 
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Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská ku žiadosti 
o zmenu stavby pred jej dokončením uplatniť najneskôr do 7 dní od 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. 

Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán potrebuje na riadne 
posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím 
primerane predĺži. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 
stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. 

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho 
zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na 
úseku štátnej vodnej správy. 

Okresný úrad Žilina ^ f í 
odbor starostlivosti o životné prostredie w » y j/ 

Nám. M. R. Štefánika 1 V J , j 

RNDr. Drahomíra É a c á š k o v á 
vedúca odboru 

Oznámenie sa doručí: 

1. JUDr. Viera Milkovičová, Štúrova 61/7, 010 01 Žilina 
2. Obec Krasňany, 013 03 
3. 2M - Projekt, spol. s.r.o., Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina - projektant 
4. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
5. SVP š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku 834/3, 921 80 Piešťany 
6. SPP, a.s. Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina 
7. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
8. SSE, a.s. Ulica republiky 5, 010 47 Žilina 
9. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
11. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1,010 01 Žilina 
12. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát v Žiline 
13. Obec Varín - územné konanie a stavebný poriadok, Nám. sv. Floriána 1002, 013 03 Varín 
14. OÚ Žilina - úsek ŠS OH, ŠS OPaK 
15. spis 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli obce Krasňany a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým. 

vyvesené dňa zvesené dňa 
pečiatka, podpis pečiatka, podpis 

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame obec Krasňany túto vyhlášku zaslať 
späť na OÚ Žilina s vyznačením uvedených údajov. 
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