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          O Z N Á M E N I E 

o začatí stavebného konania a 

výzva na uplatnenie námietok a pripomienok 

 

 

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO 36 672 084, 

podala dňa 21.11.2018 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Dolný Kalník - Kanalizácia“ a dňa 

19.3.2019 nás listom požiadala o zmenu v trase plánovanej stavby (vypustenie stoky „A4“ 

v celom rozsahu a časti stoky „A“ od Š11 po Š13) a zohľadnenie tejto skutočnosti 

v povoľovacom procese. Povoľovaná vodná stavba bude na pozemkoch s parc. č. KN-C 302/80, 

302/130, 302/84, 302/100, 73/8, 72/4, 74, 30/2, 71/1 a KN-E 132/1 (KN-C 69, LV nezaložené) 

k.ú. Dolný Kalník.  

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 v znení neskorších predpisov, 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 a ako špeciálny stavebný úrad 

podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

právnych predpisov (stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zák.č.71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov (správny poriadok) oznamuje začatie 

konania podľa § 61 stavebného zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. 

Orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, 

v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

a na uplatnenie námietok a pripomienok stanovuje lehotu do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia oznámenia. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade 

Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, v úradných hodinách. 

V zmysle ustanovení §§ 32 a 33 ods. 2 správneho poriadku budú predložené doklady, 

písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre vydanie rozhodnutia. 

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr do stanovenej lehoty, 

inak sa na ne neprihliadne. 
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V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých 

orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži špeciálny stavebný úrad na jeho žiadosť 

lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská špeciálny stavebný úrad nemusí  

prihliadnuť. 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. 

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

plnú moc toho  účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať. 

Toto oznámenie sa účastníkom konania oznamuje podľa § 61 ods. 2 a ods. 4 stavebného 

zákona v spojení s § 26 správneho poriadku verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na 

úradných tabuliach Obce Dolný Kalník a Okresného úradu Martin. Súčasťou oznámenia je aj 

zastavovací plán z projektovej dokumentácie. Posledný deň vyvesenia verenej vyhlášky sa 

považuje za deň doručenia oznámenia. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným 

spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. 

 

 

 

       

Ing. Miroslav Matula 

                            vedúci odboru 

 

 

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

 

 

 

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

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby                         Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

 

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť 

s vyznačením uvedených údajov. 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. Obec Dolný Kalník, Dolný Kalník 16, 038 02 – úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 

2. Vlastníci pozemkov dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky 

3. Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky 

4. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin 

5. SVS-projekcia, s.r.o., ČOV Vrútky, Ing. Ján Beňo, ul. Dielenská Kružná 1307, 038 61 

Vrútky - projektant 

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

7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Ul. Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina  

8. SVP, š.p., SphV, J.Jančeka 36, 034 01 Ružomberok 

9. ŽSK odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09 Žilina 

10. SC ŽSK, det. pracovisko Martin, Kollárova 94, 037 72 Martin 

11. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina 

12. Okresný úrad Martin, OSŽP, ŠSOH 

13. Okresný úrad Martin, OSŽP, ŠS OPaK 

14. Okresný úrad Martin, OCDaPK 

15. Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, P.Mudroňa 45, 036 01 Martin 
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