OKRESNÝ ÚRAD LEVICE
odbor starostlivosti o životné prostredie
Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
Číslo: OU-LV-OSZP-2022/000777/VOD-Bi.

V Leviciach 19.01.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutie
Predĺženie platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu: „Odvedenie povrchových
vôd z obce Horná Seč“

Výrok
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 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 a podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) a 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 platnom znení, špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a
v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov po posúdení žiadosti na predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
(ďalej len stavebné povolenie)
PREDLŽUJE
pre stavebníka:
Obec Horná Seč
v zastúpení Editou Moravskou
starostkou obce
Hlavná 19/16
935 31 Horná Seč
IČO: 587 524
podľa ustanovenia § 67 a § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov platnosť povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
„Odvedenie povrchových vôd z obce Horná Seč“, vydaného Okresným úradom Levice,
odborom starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-LV-OSZP-2015/003926VOD/CH dňa 30.11.2015; právoplatné dňa 12.1.2016, predĺžené rozhodnutím č. OU-LVOSZP-2017/016641-VOD-CH dňa 22.12.2017 a ďalším predĺžením rozhodnutím č.
OU.LVOSZP- 2019/0018049-006 dňa 13.12.2019 (právoplatné dňa 22.1.2020) uvádzanú v
Podmienkach povolenia v bode 3 nasledovne:
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Platnosť uvedeného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (stavebné povolenie) sa predlžuje
o dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Všetky ostatné náležitosti citovaného rozhodnutia Okresného úradu Levice č. OU-LV-OSZP2015/003926-VOD/ CH zo dňa 30.11.2015 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Odôvodnenie
Obec Horná Seč ako stavebník vodnej stavby „Odvedenie povrchových vôd z obce Horná Seč“
požiadala dňa 01.10.2021 Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie o
predĺženie platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (ďalej len stavebné povolenie)
vydaného Okresným úradom Levice rozhodnutím č. OU-LV-OSZP-2015/003926-VOd/CH
dňa 30.1.2015, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím Okresného úradu Levice,
odborom starostlivosti o životné prostredie pod číslom OU-LV-OSZP-2017/016641-VOD/CH
dňa 22.12.2017 a ďalším predĺžením rozhodnutím č. OU-LV-OSZP-2019/0018049-006 dňa
13.12.2019 (právoplatné dňa 22.1.2020) s platnosťou o dva roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení, t. j. do 22.1.2022.
Obec Horná Seč vo svojej žiadosti zároveň uviedla, že od doby vydania stavebného povolenia
nedošlo k zmene podmienok, za ktorých bolo rozhodnutie vydané. Stavebné povolenie podľa §
67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Toto upozornenie bolo premietnuté aj v
podmienkach citovaného povolenia v bode 3. Platnosť stavebného povolenia po predĺžení je do
22.1.2022. Stavebník v žiadosti uviedol, že nemohol začať s uskutočňovaním predmetnej
vodnej stavby z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Pretože obec má obmedzené
finančné prostriedky nepostačujúce na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby, pokúša sa
získať prostriedky z fondov Európskej únie alebo Environmentálneho fondu.
Na základe podanej žiadosti stavebný úrad oznámil začatie konania vo veci predĺženia platnosti
stavebného povolenia listom č. OU-LV-OSZP-2021/014529-002 zo dňa 11.11.2021 a na
uplatnenie prípadných námietok účastníkov konania a dotknutých orgánov stanovil lehotu 7
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Vzhľadom na to, že stavebné povolenie bolo
oznamované aj verejnou vyhláškou, rovnako aj oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia
platnosti stavebného povolenia oznamoval stavebný úrad aj verejnou vyhláškou, ktorá bola
zverejnená na webovej stránke Okresného úradu Levice, na úradnej tabuli stavebného úradu v
dňoch od 11.11.2021 do 26.11.2021, na úradnej tabuli Obce Horná Seč v termíne od 15.11.2021
do 07.12.2021 a na úradnej tabuli Obce Dolná Seč v termíne od 12.11.2021 do 1.12.2021.
V oznámení súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány na tú skutočnosť, že na
námietky uplatnené po stanovenom termíne sa nebude prihliadať. V stanovenej lehote neboli
zo strany účastníkov konania a ani dotknutých orgánov vznesené žiadne námietky alebo
pripomienky, ktoré by bránili predĺženiu platnosti stavebného povolenia o dva roky.
Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože predpoklady, za ktorých
bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené a v priebehu konania neboli vznesené
žiadne námietky brániace predĺženiu platnosti stavebného povolenia, vyhovel žiadosti
stavebníka o predĺženie stavebného povolenia a rozhodol tak ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
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Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov sú obce oslobodené od platenia správnych poplatkov.

Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Levice, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Mgr. Libor Jesenský
vedúci odboru

Toto oznámenie musí byť vyvesené najmenej 15 dní na úradnej tabuli mesta.

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

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

Pečiatka a podpis :

Pečiatka a podpis :

Doručuje sa:
Obec Dolná Seč - verejná vyhláška – ostatní účastníci konania
Obec Horná Seč - verejná vyhláška – ostatní účastníci konania
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