
O K R E S N Ý  Ú R A D  S A B I N O V  
odbor starostlivosti o životné prostredie  

Námestie slobody č. 85, 083 01 Sabinov 

OU-SB-OSZP-2019/000447-00003/Če/ŠVS V Sabinove dňa 2.4.2019 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A   

Oznámenie 

o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby a o upustení od ústneho 

pojednávania podľa § 61 ods. 3 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou. 

Vec 

„Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec“                                     

- žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia. 

Obec Pečovská Nová Ves, Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves, 
požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom doručeným dňa 

27.3.2019 o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „Riešenie protipovodňovej 

ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec.“ Obec nezačala práce na tejto stavbe z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov. 

Stavebné povolenie na uvedenú stavbu bolo vydané rozhodnutím Okresného úradu 

Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SB-OSZP-2017/000635-00010/Če/ŠVS 

zo dňa 30.8.2017, právoplatné dňom 9.10.2017. 

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej 

správy ako vecne a miestne príslušný podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade                           

s ustanovením § 61 a § 71 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene SR č. 372/1990 Zb.               

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 61, § 69 a § 120 zákona                     

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon), v úplnom znení zákona č. 109/1998 Z.z. a zákonov č. 175/1999 Z.z., v znení 

neskorších predpisov, oznamuje začatie konania vo veci 

1. Predĺženia platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu „Riešenie 

protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec“ 

Platnosť stavebného povolenia bude predĺžená na 2 roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia. 

Pretože sú Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie dobre 

známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie návrhu, upúšťa od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania. 

 
 
     Telefón Fax E-mail      Internet IČO 

     +421/51 4880366 +421/514880301 slavomir.cekan@minv.sk        www.minv.sk  00151866 

 

 

 OKRESNY 
ÚRAD 
SABINOV 

mailto:slavomir.cekan@minv.sk
http://www.minv.sk/


Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre vydanie rozhodnutia a uplatniť  

svoje námietky na Okresnom úrade Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie 

slobody č. 85, 083 01 Sabinov, najneskoršie do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.          

Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány. 

Žiadateľ, obec Pečovská Nová Ves a dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje 

stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.                  

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný 

úrad na základe jeho žiadosti lehotu pred jej uplynutím. 

Ak dotknutý účastník v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko               

k predĺženiu platnosti stavebného povolenia, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí. 

Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 

moc. Písomné plnomocenstvo musí byt' vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť       

z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho zastupovala konkrétna osoba. 

Toto oznámenie je verejnou vyhláškou, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a zákona č. 527/2003 Z.z.               

(úplné znenie zákona č. 138/2004 Z.z.), musí byt' vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce 

Pečovská Nová Ves a správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia   

oznámenia. 

Po zvesení tejto vyhlášky žiadame obec Pečovská Nová Ves, aby túto verejnú vyhlášku 

doručila na Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody 

85, 083 01 Sabinov, prípadne potvrdenie o námietkach a o vyvesení verejnej vyhlášky. 

Vyhláška vyvesená dňa:   ....................................... 

Dátum/podpis 

Vyhláška zvesená dňa:    ....................................... 

Dátum /podpis 

 

       Ing. Stanislav Girašek 
            vedúci odboru    

  

 

Doručí sa:  

1. Obec Pečovská Nová Ves 

2. Pre spis 
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