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Vec

VEREJNÁVYHLÁŠKA-oZNÁvĺpNIEozačatíkolaudačnéhokonaniavoVecivydaniapovoleniana
užívanie vodnej Stavby počas skúšobnej prevádzky a naľiadenie ústneho pojednávania spojeného S miestnym
zisťovaním.

Stavebníkobec Malý Slavkov, Gerlachovská36152,060 0l Malý Slavkov,IČo:3l 984 673podaldňa13.07.202l
na funajší úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na uŽívanie vodnej ,,VEREJNÁ KANALIZÁCIA A
Čov ľĺnĺ-Ý SLAVKOV", počas skúšobnej prevádzky, dokončenej na pozemkoch parc. č. KN-C 23lll'3l4l1,2g5,
16313,459188,459189,KN-E 118,126,12611,145,22611,227,229,232,370,36312,257,63,294,295,314,412,
444,28 v k. ú. Malý Slavkov.

Dňom podania návrhu bolo podl'a. $ 79 ods. l zákona' č. 50l|976 Zb' o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zílkon"), začaté konanie vo veci kolaudácie predmetnej stavby.
okresný úrad Kežrnarok, odbor starostlivosti o Životné prostredie, ktoný je podl'a ust. $ 5 ods. l zákonač.52512003
Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisova$3ods. lzákonač. l80/2013Z.z.ooľganizáciimiestnejštátnejsprávyaoZmeneadoplneníniektoých
zákonov pľíslušným orgánom štátnej správy starostlivosti o životné pľostredie' podl'a ust. $ 6l písm. a) a písm.
c) zákonač.36412004 Z.z' ovodách a o zmene zákona SNR č. 3'7211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len 

',vodný 
zákon") Vecne a miestne príslušným orgánom štátnej vodnej správy a zároveň podl'a

ust. $ l20 stavebného zákona špeciálnym stavebným úľadom (ďalej len,,stavebný úľad") oznamuje podl'a ust. $ 73
vodného zákona v spojení S ust. $ 80 ods. 1 stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknuým orgánom
začaÍie kolaudačného konania vo veci vydania uŽívacieho povolenia na vyššie uvedenú vodnú stavbu podl'a ust. $
26 ods. 3 a 4 vodného zákonaa ust. s 82 ods. l a 2 stavebného zákona.
Stavebný úľad záľoveň v súlade s ust. $ 80 ods. l stavebného zákona nariad'uje k predloženénru návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

08. septembra202l o 09.00 hod.
so stretnutím v budove obecného úradu Malý Slavkov, Gerlachovská 36152,0ó0 0l Malý Slavkov, zasadacia
miestnosť.
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K návľhu na vydanie ľozhodnutia a na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním je povinnosťou
navrhovatel'a predloŽiť náležitosti určené v $ l7 a $ l8 vyhlášky Ministerstva Životného pľostľedia Slovenskej
republiky č. 45312000 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Učastníci konania a dotknuté oľgány nrôŽu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak
k nim nebude prihliadnuté. Dotknuté oľgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktoľej môŽu
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektoIý z dotknuých orgánov potľebuje na ľiadne posúdenie dlhší
čas, pľedlŽi stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutírrt. Podl'a $ 33 ods. 2 správnelro poriadku majú
účastníci konania moŽnosť aby sa pred vydanínr rozhodnutia mohli vy'jadriť k jeho podkladorn, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie. Do podkladov rozhodnutia je moŽné nahliadnuť na okresnom úrade KeŽmarok, odbor starostlivosti
o Životné prostredie, Huncovská č.l,060 0l Kežmaľok, kanc' č. 3 (pľízemie) a na ústnom pojednávaní spojenom s

miestnym zisťovaním. Ak sa niektoý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predloŽiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania' ktoý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie o začatí kolaudačného konania sav súlade s $ 26 zákona č.'7ll1967 Zb.v znení neskorších predpisov
doručuje formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu l5 dní na úradnej tabuli obce Malý Slavkov,
zverejnené na internetovej stránke obce Malý Slavkov, webovom sídle tunajšieho úradu a na verejne prístupnom
mieste.
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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