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Vec: Žiadosť o predlženie skúšobnej prevádzky stavby "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie
Horných Kysúc, l. stavba - Mesto Čadca" - oznámenie o začatí vodoprávneho konania
a pozvanie na ústne pojednávanie.

Na základe žiadosti spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta
1960, Žilina (d'alej len SEVAK, a.s., Žilina), IČO 36 672 297, Obvodný úrad životného prostredia
v Čadci, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 2 a 4 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie v znení a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný
vodohospodársky or-gán podľa§~1 zák. Č. 364/2004 Z. z. o vodách, ako špeciálny stavebný úrad
podľa § 120 zákona Č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
v súlade so zákonom Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení,

. oznamuje začatie konania o predlžení skúšobnej prevádzky stavby

"Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, l. stavba - Mesto Čadca"

Skúšobná prevádzka bola povolená rozhodnutím Č. j. 20 l 0/000292,293/88 lIPr zo dňa 16.08.2010,
v termíne do 31.03.2011. Následne rozhodnutím Č. j. 2012/00038/8811Pr zo dňa 02.05.2012 bola
skúšobná prevádzka predlžená do 31.12.2012.

Žiadosť o opätovné predÍženie skúšobnej prevádzky spoločnosť SEV AK, a.s., Žilina, odôvodnila
skutočnosťou, že nie je ukončený proces zriadenia vecného bremena na celý rozsah stavby, nie je
doriešené prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Olešná, nakoľko nedošlo k odovzdaniu časti
verejnej kanalizácie vo vlastníctve obce spoločnosti SEVAK a.s., Žilina, ako aj nízkou napojenosťou
na verejný vodovod a verenú kanalizáciu v dôsledku čoho nie je možné odskúšať funkčnosť systémov
DČS a ČSOV pri plnej napojenosti.

Vzhl'adom na uvedené nedostatky žiada spoločnosť SEVAK, a. s., Žilina predÍžiť skÚšobnÚ
prevádzku do 31.12.2013.



Obvodný úrad životného prostredia v Čadci nariaďuje k predloženej žiadosti v súlade s § 21
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v mení neskorší h zmien a doplnení ústne pojednávanie,
ktoré sa uskutoční dňa

19. februára 2013 (utorok) o 10.00 hod.

na Obvodnom úrade životného prostredia v Čadci.

Žiadate!' na konaní doplní k žiadosti časový harmonogram odstraňovania problémov a nedostatkov
(uvedených v žiadosti), ktoré boli dôvodom podania žiadosti o predíženie skúšobneLprevádzky
predmetnej stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade,
najneskôr však pri ústnom pojednávaní. Dotknuté orgány a obce môžu svoje námietky, pripomienky
návrhy a vyjadrenia k vydaniu rozhodnutia uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní inak sa
na ne neprihliadne. Ak sa v stanovenej lehote k vydaniu rozhodnutia nevyjadria, má sa v zmysle § 61
ods. 5 stavebného zákona za to, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V
zmysle ustanovení §§ 32 a 33 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, budú uplatnené
námietky a pripomienky ako aj predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre
vydanie rozhodnutia.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
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Doručuje sa:
Mesto Čadca, primátor mesta
Obec Raková, starosta obce
Obec Zákopčie, starosta obce
Obec Olešná, starosta obce
Obec Staškov, starosta obce
Obec Podvysoká, starosta obce
TKB Kovoprojekta, Minská 18,616 OO Brno
SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
SSC, IVSC, ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
SSC, odbor dial'nic, ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Správa ciest, ŽSK, A. Hlinku 2549,02265 Čadca
ŽSR GR, Klemensova 8,81361 Bratislava
ŽSR OR Žilina, 1. mája 3!J, Žilina
SVP š. p. OZ Piešťany, Nábr. 1.Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
SVP š. p. OZ Správa Povodia stredného Váhu 1,02071 Nimnica
SSE a. s., ul. Republiky 5, O 10 47 Žilina
SSE a. s. RZ, ul. Pri Rajčianke, O 1O O 1 Žilina



Slovak Telecom, Námestie Slobody 6,81762 Bratislava 15
Slovak Telecom, OTST Poštova 1, Ol O08 Žilina
Spp a. s., Závodská cesta 26,01026 Žilina
"LesySR š. p., Podjavorinskej 2207, 022 Ol Čadca
Úrad pre reguláciu žel. dopravy, Miletičova 19, 82005 Bratislava
Technická inšpekcia, Partizánska cesta 98, 97tl 33 B. Bystrica
Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, O1 OO1 Žilina
KÚ pre CdaPK Žilina, Predmestská 1613,011 95 Žilina
ŽSK odbor DaK, ul. ul. Komenského 48, OII 09 Žilina
OÚ pre CdaPK, Slovenských dobrovol'níkov 1082, Čadca
Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 16, Ol OOl Žilina
OÚ ŽP Čadca - všetky zložk)'
OÚ odbor krízového riadenia, Slovenských dobrovol'níkov 1082, Čadca
ŠOP SR SCH KO, U Tornali 1511, Čadca
OR HaZZ, A. Hlinku 4, Čadca
Obvodný pozemkový úrad, Palárikova 95, Čadca
Obvodný lesný úrad, Palárikova 95, Čadca
ZIPP Bratislava spol. s r.o., Mlynské Nivy 6 liA, 820 15 Bratislava
Vodohospodárske stavby - ekologický podnik, a.s., Pestovateľská 8,823 53 Bratislava

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou, zverejnením po dobu 15
dní na úradnej tabuli mesta Čadca a obcí Raková, Zákopčie, Staškov, Olešná a Podvysoká. Posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

Vyvesené-dňa: J3. t /vo Js Zvesené dľía:

Pečiatka a podpis:


