
Okresný úrad Stará Ľubovňa 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

Nám. gen. Štefánika č.1, 064 01  Stará Ľubovňa 

 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 

+421/52/43 21 303  

 

+421/52/42 82 581  jaroslav.pistej@minv.sk 

 

www.minv.sk 00151866 

 

 

 

 

                                             
 

Podľa rozdeľovníka  

                                             

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Stará Ľubovňa 

CS SVP KE 
172/2018/37/31.07.2018 

 

OU-SL-OSZP-2019/000684-019 Ing. Pištej/052-4321303 30.09.2019 

 

O Z N Á M E N I E  
 

v e r e j n o u     v y h l á š k o u 

o pokračovaní vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby. 

„Podolínec – protipovodňové opatrenia mesta“ 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 

14, 041 59 Košice (ďalej len žiadateľ) žiadosťou č. CS SVP KE 172/2018/37 zo dňa 31.07.2018 

doručenou na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 

31.07.2018 podal návrh na vydanie vodoprávneho povolenia na stavbu „Podolínec – 

protipovodňové opatrenia mesta“, k.ú. Podolínec. Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne 

konanie. 

Žiadateľ predložil správnemu orgánu neúplné podanie a na základe tejto skutočnosti ho 

správny orgán listom č. OU-SL-OSZP-2018/006808-003 zo dňa 10.08.2018 vyzval na doplnenie 

podania a následne konanie prerušil. 

Na stavbu „Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta“ bolo vydané územné 

rozhodnutie č. 4103/2017/278 zo dňa 30.08.2017 a jeho zmena č. 3472/2018/054 zo dňa 

17.09.2018.  

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne 

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

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 1 

písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle § 61 ods.1, ods. 4 a § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 26 

a § 61 písm. c), 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 znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  

 

oznamuje pokračovanie v konaní 

v e r e j n o u      v y h l á š k o u  

 

na vyššie uvedenú stavbu všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne 

 

n a r i a ď u j e 

 

na prerokovanie žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 
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04.11.2019 (pondelok) o 10:00 hod. 

 

so stretnutím pozvaných vo veľkej zasadačke MsÚ Podolínec 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr pri 

ústnom konaní. Podľa § 61 od. 3 stavebného zákona stavebný úrad na neskôr podané námietky 

účastníkov konania neprihliadne. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona ak dotknuté orgány 

štátnej správy v určenej lehote nepredložia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe alebo 

nepožiadajú o predĺženie lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou 

z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.  

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa. Na 

pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri 

prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada. 

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 

moc. 
 

 

 

 

 

                                                                           PaedDr. Ladislav Polák 

                                                                          vedúci odboru  

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

1. SVP, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

2. Mesto Podolínec, Námestie Mariánske č. 3, 065 03 Podolínec 

3. VSD a.s. Košice, Mlynská  31, 042 91 Košice 

4. RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

5. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

6. OR HaZZ v Starej Ľubovni, Mýtna 4, 064 01 Stará Ľubovňa 

7. PVPS a.s , Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

8. PVS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

9. Slovak Telekom a.s , Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 

10. Správa a údržba ciest PSK, Levočská 25, 064 01 Stará Ľubovňa 

11. Železnice SR Bratislava, GR, odbor expertízy, Klamensova 8, 813 61 Bratislava 

12. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

13. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 

14. TOMAK, s.r.o, Hliník 28, 065 03 Podolínec 

15. POLYFORM, s.r.o, Terézia Vansovej 10, 065 03 Podolínec 

16. SVP, š.p., OZ KE, SPDaP Poprad, Levočská 852/31, 058 01 Poprad 

17. Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor 

18. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie 

19. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia 

20. Ing. Hrabovský Otakar, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Za deň 

doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Oznámenie musí byť vyvesené 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Podolínec (na internetovej stránke mesta Podolínec). 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                     Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 

pečiatka a podpis orgánu, ktorý                                          pečiatka a podpis orgánu, ktorý 

zabezpečil vyvesenie vyhlášky:                                          zabezpečil zvesenie vyhlášky: 


