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Č.j. OU-PU-OSZP-2020/000090-9 ZB1 A-20                                                 Púchov 06. 05. 2020 

Vybavuje  Ing. Jendrišáková 

 

 
Vec 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou 
 

     Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy v zmysle 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. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len 

stavebný zákon) 

žiada 

Mesto Púchov, zastúpené primátorkou mesta, o oznámenie rozhodnutia č.j. OU-PU-OSZP-

2020/000090-008 zo dňa 05. mája 2020 jeho vyvesením na verejnej tabuli mesta.  

Jedná sa o povolenie zmeny vodnej stavby pred jej dokončením na stavbu majúcu charakter líniovej 

vodnej stavby - objekt „SO 44.37.06.6. Púchov – Považská Bystrica, preložka tlakovej 

kanalizácie „PVS“, dočasná preložka – 1. fáza“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou stavby „ŽSR, 

Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, úsek Považská 

Bystrica – Považská Teplá“, ktorej stavebníkom sú Železnice Slovenskej republiky, 

Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava v zastúpení spoločnosti DEC International s.r.o., Slávičie 

údolie 106, 811 02 Bratislava.  

     Po zvesení rozhodnutia žiadame oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou zaslať opätovne na 

tunajší úrad.   

 

Príloha: 1 x rozhodnutie na oznámenie verejnou vyhláškou  

Doručí sa: Mesto Púchov, zastúpené primátorkou mesta 

 

 

 

        Ing. Iveta Kmošenová 

         vedúca  
     

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb.                               

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí  byť 

vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej tabuli Mesta Púchov a na 

úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý písomnosť doručuje a na webovej stránke príslušného 

stavebného úradu: http://www.minv.sk/?spravne-konania-26.  

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                               Zvesené dňa: 

 

 

Odtlačok pečiatky o podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenia rozhodnutia: 
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