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OU-RA-OSZP-2023/000025-004

Revúca
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Rozhodnutie
o zmene stavby pred jej dokončením.

Popis konania / Účastníci konania
Popis konania:
Zmena vodnej stavby „Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v
obci Ratkovské Bystré“, v katastrálnych územiach Ratkovské Bystré a Filier, pred jej dokončením - ide o zmenu
lehoty na dokončenie vodnej stavby.

Účastníci konania:
1. Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré 82, 982 66 Ratkovské Bystré,
2. Obec Ratková, Ratková 1, 982 65 Ratková,
3. GEMERTERM-PROJEKCIA, s.r.o. , Škultétyho 1985/10, 979 01 Rimavská Sobota,
4. STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o., ul. 29. augusta 1524/24 , 974 01 Banská Bystrica,
5. Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja , Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica,
6. Banskobystrická regionálna správa ciest , a. s. Banská Bystrica, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica,
7. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava,
8. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hrona, Odštepný závod Partizánska cesta 69, 974
98 Banská Bystrica,
9. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hornádu, Odštepný závod Ďumbierska č. 14, 041
59 Košice,
10. Lesy Slovenskej republiky š. p. , Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica,
11. Ostatní účastníci konania - doručenie verejnou vyhláškou.

Výrok
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa
§ 61 písm. a) a písm. c) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „vodný zákon“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 73 vodného zákona a s ustanoveniami
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“), preskúmal žiadosť stavebníka - Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré 82, 982 66 Ratkovské Bystré,
IČO: 00319007 (ďalej len „stavebník“) a podľa § 68 ods. 1 a 2 stavebného zákona, § 26 vodného zákona v spojitosti
s § 73 ods. 12 vodného zákona
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stavebníkovi zmenu vodnej stavby „Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie
havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré“, v katastrálnych územiach Ratkovské Bystré a Filier, pred jej
dokončením.
Popis zmeny vodnej stavby pred jej dokončením:
Ide o zmenu lehoty na dokončenie vodnej stavby „Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu,
riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré“, v katastrálnych územiach Ratkovské Bystré a Filier, pred jej
dokončením - ide o zmenu bodu č. 9 rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Rimavskej Sobote, stále
pracovisko Revúca číslo: ŠVS-F/2011/00440-6-He zo dňa 8.septembra 2011 - právoplatné 21.10.2011.(ďalej len
„stavebné povolenie“), ktorý bude znieť takto: Vodná stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2032.
Stavebným povolením bolo stavebníkovi povolené uskutočnenie vodnej stavby „Výmena a doplnenie vodovodu,
dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré“:
- na pozemkoch - parcelách registra “C“ parc. č. 1836, 1322, 1828, 345, 348, 349, 1829, 1606/8, 1606/7, 1825 a na
pozemkoch - parcelách registra “E“ parc. č. 1826, 1321, 1831,1832 v katastrálnom území Ratkovské Bystré;
- na pozemkoch - parcelách registra “C“ parc. č. 382, 379, 349, 378, 357 a na pozemku - parcele registra “E“ parc.
č. 1814 v katastrálnom území Filier.

Ostatné časti stavebného povolenia zostávajú v platnosti bez zmeny.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v konaní v predmetnej veci neboli vznesené námietky účastníkov
konania.

Odôvodnenie
Tunajší úrad na základe žiadosti stavebníka začal dňa 30.11.2022 konanie vo veci zmeny vodnej stavby pred jej
dokončením - zmena stavebného povolenia. Ide o zmenu lehoty na dokončenie vodnej stavby „Výmena a doplnenie
vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré“, v katastrálnych
územiach Ratkovské Bystré a Filier, pred jej dokončením - ide o zmenu bodu č. 9 stavebného povolenia, ktorý bude
znieť takto: Vodná stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2032.
Stavebník ako dôvod zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby uviedol nedostatok finančných prostriedkov na
dokončenie vodnej stavby (je potrebné zrealizovať ešte vodojem).
Tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2022/001166-002 zo dňa 1.12.2022 oznámil začatie konania v predmetnej
veci účastníkom konania, dotknutým orgánom, obci (ďalej len „oznámenie“) - vodoprávne konanie bolo oznámené
účastníkom konania verejnou vyhláškou (vodná stavba v k. ú. Ratkovské Bystré a v k.ú. Filier). Keďže sú tunajšiemu
úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie predmetnej veci -
zmena termínu dokončenia vodnej stavby, tunajší úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona v spojitosti s § 73
ods. 5 vodného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. V oznámení tunajší úrad upozornil
účastníkov konania, obec a dotknuté orgány že svoje námietky a pripomienky v predmetnej veci môžu uplatniť,
oznámiť tunajšiemu úradu, najneskôr v stanovenej lehote (do 15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia), lebo inak
sa na ne nebude prihliadať. Ak účastníci konania a dotknutý orgán v stanovenej lehote neoznámia svoje stanovisko
v predmetnej veci, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Ku konaniu v predmetnej veci bolo doložené kladné záväzné stanovisko Obce Ratková zn.305/2022 zo dňa
6.12.2022 (§ 120 v spojitosti s §140b stavebného zákona).
V konaní:
- bola žiadosť stavebníka prejednaná v zmysle ustanovení stavebného zákona, vodného zákona;
- účastníci konania, dotknuté orgány neoznámili tunajšiemu úradu žiadne pripomienky alebo námietky, ktoré by
bránili vydaniu rozhodnutia v predmetnej veci.

Podľa § 4 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je
stavebník oslobodený od platenia správnych poplatkov.
Na základe vykonaného konania v predmetnej veci , tunajší úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie nenahrádza povolenia alebo súhlasy vyžadované podľa iných platných právnych predpisov.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní
odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40,
050 01 Revúca. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou - má povahu verejnej vyhlášky a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu. Zároveň tunajší úrad zverejní verejnú vyhlášku aj na
svojom webovom sídle. Tunajší úrad žiada Obec Ratkovské Bystré , aby vyvesila verejnú vyhlášku podľa § 26 ods.
2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na svojej úradnej
tabuli a aj zverejnila verejnú vyhlášku na webovom sídle ak ho má zriadené, a ak je to vhodné aj iným spôsobom
v mieste obvyklým, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli tunajšieho úradu (po dobu
15 dní). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. Po zvesení žiadame rozhodnutie vrátiť na tunajší
úrad ako doklad o jeho doručení.

Vyvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby :

Ing. Milan Herczeg
poverený vykonávaním

funkcie vedúceho zamestnanca

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10234

Doručuje sa
Obec Ratkovské Bystré, Ratkovské Bystré , 982 66  Ratkovské Bystré, Slovenská republika
Obec Ratková, Č. 1, 982 65  Ratková, Slovenská republika
GEMERTERM-PROJEKCIA, s.r.o., Škultétyho 1985/10, 979 01  Rimavská Sobota, Slovenská republika
STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o. "v likvidácii", ul. 29. augusta 152424, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská
republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96  Banská Bystrica, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98  Banská Bystrica,
Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod,
Ďumbierska 910/14, 040 01  Košice-Sever, Slovenská republika
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica, Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Detašované pracovisko Východ Košice , Kutuzovova 8,
832 47  Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 0/4, 979 01 
Rimavská Sobota, Slovenská republika
Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, Hostinského 0/4, 979 01 
Rimavská Sobota, Slovenská republika
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SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - pracovisko Lučenec, Námestie republiky 26, 984 36  Lučenec,
Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná , 050 01  Revúca, Slovenská republika
Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01  Revúca, Slovenská
republika
Okresný úrad Revúca, Komenského 40, 050 01  Revúca, Slovenská republika


