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Vec 

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia vodnej stavby 

- O z n á m e n i e  o začatí konania o zmene stavby pred dokončením  

 

 

     Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava 
v zastúpení spoločnosti DEC International s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, 

listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 04. novembra 2019 podali žiadosť o vydanie 

povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením, na líniovú stavbu - objekt                                

„SO 44.37.06.6. Púchov – Považská Bystrica, preložka tlakovej kanalizácie „PVS“, dočasná 

preložka – 1. fáza“, ako súčasť stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre 

rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, optimalizácia“.  

Zmena sa týka predĺženia termínu dokončenia stavby: do 15.12.2021. 

 

       Stavebné povolenie na uvedenú líniovú vodnú stavbu - objekt „SO 44.37.06.6. Púchov – 

Považská Bystrica, preložka tlakovej kanalizácie „PVS“, dočasná preložka – 1. fáza“, ako 

súčasť stavby „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod.,                  

I. etapa, optimalizácia“, bolo vydané Okresným úradom Púchov, odborom starostlivosti                   

o životné prostredie pod č. j. OU-PU-OSZP-2017/001222-13 ZB1 A-20 zo dňa 28.09. 2017.  

 

       Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie 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 ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v  zmysle 71 ods. (1) a § 61 

písm. (a) 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 platnom znení a súčasne ako 

špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 ods. (1) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o mene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

v platnom znení, oznamuje začatie konania o zmene stavby pred dokončením v súlade s § 61 

ods. 1 stavebného zákona.  

Vzhľadom k tomu, že špeciálnemu stavebnému úradu sú  dobre známe pomery staveniska                           

a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa od ústneho 

pojednávania a na uplatnenie námietok alebo pripomienok sa určuje termín                                     

do 07. januára 2020. Na neskoršie podané námietky sa neprihliada. Účastníci konania a 

dotknuté orgány môžu do podkladov žiadosti nahliadnuť a svoje pripomienky a námietky 

uplatniť na Okresnom úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 

020 01 Púchov. Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho 

zástupca písomné plnomocenstvo s overeným podpisom.   
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      Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade najneskoršie dňa 20. 

decembra 2019 /pondelok, utorok, štvrtok od 8,00 hod do 15,00 hod; streda od 8,00 hod do 17,00 

hod; piatok od 8,00 hod do 14,00 hod./.  

 

      Ak účastník konania a dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za 

to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Neskôr podané námietky 

nemožno vziať v zreteľ.         

        

 

Doručí sa podľa rozdeľovníka  

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Kmošenová 

    vedúca  

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené 15 dní na 

úradnej tabuli Mesta Púchov.  

Oznámenie je vyvesené aj na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý písomnosť doručuje a na 

stránke príslušného orgánu: http://www.minv.sk/?spravne-konania-26 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                      

.............................................................. 

                                                                                                odtlačok pečiatky, podpis            

 

 

 

 

      

 

 

Rozdeľovník: 
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Účastníci konania 

1. Stavebník: Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení                 

DEC International s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava 
2. Mesto Púchov, primátor mesta, 020 01 Púchov 

Dotknuté orgány 

3.  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy 

a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

4.  Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy Na dráhach, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava 

5. Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

6. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, Limbová 2, 837 52 

Bratislava 

7. Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

8. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

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

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

11. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

12. Telefonica Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

13. Orange Slovensko a.s., Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava 

14. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

15. SWAN a.s., Borská č. 6, 841 04 Bratislava 

16. Okresný úrad Púchov, OSZP, úsek OH 

17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenských partizánov 1130/50, Pov. 

Bystrica  

18. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici, Stred 46/6,  017 01 

Pov. Bystrica 

19. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 

 

 

 

 

 

 

 


