OKRESNY ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Odbor starostlivosti o zivotné prostredie
Ulica Nám.E.Stúra I, 974 05 Banská Bystrica
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Vec

Oznámenie o zacatí správneho konania o povolení obnovy konania verejnou whlásk<
Dña 16.12.2016 bol na Okresny úrad Odbor starostlivosti o zivotné prostredie B.Bystrica
doruceny návrh Aeqitas s.r.o. Dolná 19 Banská Bystrica ako splnomocneného právneho
zástupcu navrhovatel'ov ( Miroslava Snopková Smreková 5781/19C B.Bystrica, Dása
Kolláriková Stredná'13 B.Bystrica, Pavol terem Ortútska 212 Malachov, Dánica Bauerová
Stredná 13 B.Bystrica, Katarína Filipková Sládkovicova 32 B.Bystrica, Arma Dobrotová
Ortútska 193 Malachov, Juraj Terem Mládeznícka 3752/28 B.Bystrica ), ktory sú podielovymi
spoluvlastníkmi nehnuternosti - parcc.KN-E 493/1 o celkovej vymere 1804 m2 na obnovu
konania podra § 62 zák.c.7!/1967 Zb. o správnom konaní vznení neskorsích predpisov
o povolení vodnej stavby ,,SO 01 Rozsírenic verejného vodovodu" vydaného OÚ OSZP
B.Bystrica pod c. OU-BB-OSZP3/2015/020547/BV zo dña 17.7.2015 právoplatného dña
21.8.2015 investora stavby es site spol.s r.o. Nám.S.Moysesa 17/A B.Bystrica. Svoju ziadosf
o obnovu konania odóvodñujú v zmysle § 62 písm. a), c) ae) správneho poriadku ato

nasledovne:

-

vysíi najavo nové skutocnosti alebo dókazy, ktoré mohli mat' podstatny vplyv na

rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatnit' bez zavinenia úcastníka konania

nesprávnym postupom správneho orgánu sa úcastníkovi konania odñala moznost'
zúcastnif sa na konaní, ak to mohlo maf podstatny vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava
nemohla urobit' v odvolacom konaní

-

rozhodnutie sa opiera o dokazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa
dosiahlo trestnym cinom

Stavba ,,SO 01 Rozsírenie verejného vodovodu" sa realizuje na pozemkoch parcelné císlo- k.ú.Radvañ KN-C 3681/362, 8681/391, 3681/792, 3684/1, 2850,4056/1,4168/1,4007/1

4007/12, 3693/3 ( KN-E 642/2, 642/3, 380/1, 378/2, 389/1, 3950)
- k.ú.Malachov parc.c.KN-C 408/2, 405/10 .

-

Rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydalo Mesto Banská Bystrica pod c. OVZ-SÚ
52933-10224/2013-Harzo dña 13.9.2013

- Upovedomenie o oprave nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia, ktoré vydalo

Mesto B.Bystrica pod c. OVZ-SÚ 52933-10224-1/2013/Har-oprava zo dña 27.9.2013
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- Upovedomenie o oprave nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia ktoré vydalo
Mesto B.Bystrica pod c. OVZ-SÚ 52933-10224-2/2014/Har-oprava zo dña 4.8.2014
- Závazné stanovisko mesta B.Bystrica podl'a § 140b stavebného zákona - závázné stanovisko
podc.OVZ-SU105175/2015-Harzodña22.5.2015,
Okresny úrad odbor starostlivosti o zivotné prostredie Banská Bystrica, ako príslusny orgán
státnej správy v zmysle ustanovenia § 5 zák.c.525/2003 Z.z. o státnej správe starostlivosti

o zivotné prostredie aozmene adoplnení niektorych zákonov a ako príslusny orgán státnej
yodnej správy v zmysle § 61 zák.c.364/2004 Z.z. zákon o vodách aozmene zákona SNR
c.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorsích predpisov ( vodny zákon ) v zmysle § 73
ods.4, 5 zák.c.364/2004 Z.z., v súlade s ustanovením § 18 ods.l v súcinnosti s § 62 ods.l písm.
e) zák.c.71/67 Zb. zákona o správnom konaní oznamuje úcastníkom konania zacatie správneho
konania o povolení obnovy konania ukonceného právoplatnym rozhodnutím c OÚ-BBOSZP3/2015/020547/BV zo dña 17.7.2015.

Do podkladov rozhodnutia je mozné nahliadnuf na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore

starostlivosti o ZP B.Bystrica 7.poschodie c.dv.721 v úradnych hodinách ( dohodnúf vopred):
pondelok
streda
piatok

08:00 - 12:00 hod.
08:00 - 12:00 hod.
08:00 - 12:00 hod.

13:00 - 15:00 hod
13:00 - 15:00 hod.
13:00 - 14:00 hod.

Okresny úrad OSZP B.Bystrica v súlade s ustanovením § 27 ods.l správneho poríadku
upovedomuje úcastníkov konania, ze svoje námietky a pripomienky si v konaní o povolení
obnovy konania mózu uplatnif v lehote 10 pracovnych dní odo dña dorucenia tohto oznámenia
verejnou vyhláskou.
Upozornenie:

Ak sa niektory úcastník konania nechá zastupovat' zástupca predlozí písomnú plnú moc.

Dorucí sa

1. es site invest spol. s r.o., Nám. S. Moysesa 17/A, 974 01 Banská Bystrica
2. Mgr.Ida Svobodová, Prof.Sáru c.4, 974 01 B.Bystrica
3. Aeqitas s.r.o. Dolná 19, 974 01 B.Bystrica

$. Mesto - primátor mesta , CSA 26, 974 01 B.Bystrica
5. MBB a.s., CSA 26, 974 01 Banská Bystrica

6. Pozemkové spolocenstvo Urbárska a pasienková spolocnosf Král'ová, Druzstevná 31
32Badín

976

7. Rímskokatolícka cirkev, farnosf Banská Bystrica - Radvañ, Kalinciakova 8, 974 05 Banská
Bystrica

8. Lesy SR, s.p. OZ Slovenská Eupca, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Eupca

9. Obec Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov
10.StVS a.s. Partizánska 5, 974 01 B.Bystrica
11. scale & line s.r.o. Bakossova25, 974 01 B.Bystrica
12.BBRSC a.s. Majerská cesta 94, 974 96 B.Bystrica
13. MB Tech BB.s.r.o. Zvolenská cesta 37, 974 05 B.Bystrica
14. Ostatny úcastníci konania - verejnou vyhláskou

Ing.Jozef Ratica
vedúci odboru

¿t!nz>

Toto oznámenie sa dorucuje verejnou vyhláskou jeho vyvesením na úradnej tabuli Okresného

uradu Banská Bystrica. Zaroveñ bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Banská
Bystrica www.mmv.sk a na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica. Podl'a ustanovenia 8 26
ods.2 spravneho ponadku, musí byf oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
spravneho organu a 15-ty den tejto lehoty je dñom dorucenia tohto oznámenia úcastníkom
konania. Mesto B.Bystncaje povinné toto oznámenie po jeho dorucení:

-

-

zverejnit'jeho vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli

po uplynutí 15-dñovej doby vyvesenia verejnú vyhlásku s vyznacením dátumom
vyvesenia a zvesema zaslaf na Okresny úrad OSZP B.Bystrica
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