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Vec

Żiadost' o vydanie povolenia rra vypúšt'anie odpadových vôd do povľchových vôd a vydaIrie stavębného povolenia
Ila vodl]ú Stavbu ,,Domová čistiaľeli odpadových vôd" - ozllámenie o začaÍí koIlalria a tlptlstellie od ústIleho
pqięclIlávąlr ią a mjesĺręhozisťoyąlią

Dtia 0l '01 .2022 bola tunajšien]u ťlt'adu doľučená Žiaclost' stavebníkov - Michal Kubinec a Mgľ. Miľoslava
Kubincová. obaja bytonl Bzovícka l07 Bľatislava v ZastĹtpení splnonloclrellýnl zástupconr - Ján Dodek,
023 53 Staškov o vydanie povo|enia Ila vypúšt'anie oclpaclových vôd do povľclrových vôd a vydanię stavebného
povolenia na vodnú stavbu

,.Domová Čistiaľeň odpadových vôd"

Vodná Stavba bude ľealizovaná pod|'a pľojektovej dokunlentácie vypľacovallej lrlg. Juľajonl Heľdolrl. autoľiZovanýĺn
stavebnýnr inžinieľom v 061202l . Vodná stavba bude unlięstnená na pozenrku paľcelné č. CKN 456113 v k. ŕl.
Staškov. Splašková voda bude ao Čov aj z Čov odvędęná gľavitačne. Na odvedenie splaškovej oĺlpadovej vody
bude pouŽité kanalizačIré potľubie z PVC DN l 25 o celkovej dĺzke s,7rn. Čistiaľeli oclpadových vôd , typ AQUATEC
AT6 pľacuje na biologickom pľincípe. NádľŽ tvoľí ce|oplastový ľeaktoľ (pľieltleľ nádrže l400 nlm, výška nádľŽe
l 800 nlnl) s vnútoľnou technologickou vstavbotl. odpadové vody budĹl vypĹlšťané do povľchových vôd vodného
toktt Bezmerrný pľavostľanný pľítok vodného toku Bahanský potok cez novovybudovaIlý výustný objekt.

okľesný ťlľad Čadca. odboľ staľostlivosti o životné pľostľeĺlie, ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy poĺll'a |i 5 zákona
NR SR č' 52512003 Z. z. o štátnej spľáve staľostlivosti o Životné pľostľedie a o Zmenę a doplnení niektoľých zákonov,
oIgán Štátnej vodnej spľávy podl'a $ 6l zákona č.36412004 Z' z. o vodách a o Zmęlle zákona S|ovenskej náľodnej
ľady č. 3'72ll990 Zb. o pľiestupkoch v znení treskoľších pľedpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný ťrľad podl'a
$ l20 zákona č' 50/l9'76 Zb. o úzelnnolrr p|ánovaní a stavebnolrl poľiadku (stavebný zákon) Vás týlnto o zač,atí
koIralria v zľrlysle ti 73 ods.5 vodného zákona a v zmysle |i l8 oĺls.3 zákona č'71l196'7 Zb. o spľávllom koIraní
(spľávny poľiadok) v zltelrí neskoľších pľedpisov tlpovedomtde.

Vzlrl'adonl na to, Že tunajšienltt úľadu sú dobľe znánte pon]eľy stavęniska a Žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pľe jej posĹldenie, v zľrrysle $ 6l ods' 2 zákona č' 50/l976 Zb. o úzęmnoln plánovaní a stavębnom poľiadku a v
súlade s $ 73 ods. 5 zákorra č. 36412004 Z. z. o vodách upúšťa od mięstltelto zist'ovania a od ústneho pojeĺlnávania.
Učastrlíci konania nlôŽu nahliadnuť do podkladov pľe ľozlrodnutie a uplatňovať vŠetky svoje pľáva účastľríkov
konaľria (pľedkladať doklady, písonlnosti návľhy a vyjadľenia) na tunajšonl špeciálnonr stavebtronr ĺlľaĺle najneskôľ
do 8 dní odo dňa doľučeIria tohto ozrrálnenia, inak Sa lla nę llepľihliaclrre. V ľovnakej lehote oznánlia svoje stanoviská
aj dotknuté orgány Štátnej spľávy. Ak niektoý z účastIlíkov konania potľebuje Ira ľiaclne posúclenie dlhší čas, pľedízi
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špeciálny stavebný úľad tla jeho Žiadosť lehotu pľed jej uplynutím' Ak účastníci konania v uľčenej lehote, alebo
pľedíŽenej lelrote neoznánlia svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, pľedpokladá sa, Že so stavtrou z hl'aĺliska nimi
sledovanýclr záujmov súhlasia. Na pripomienky a námietky, ktoľé boli a nrohli byť uplatnené v úzenrnonl konaní
alebo pľi pľeľokťtvaní územného plánu zóny sa nepľihliada. V zmysle ustanovení $$ 32 a 33 ods' 2 zákolla č.7|l196'7
Zb. o spľávnom konaní v platnom znení budťl pľedložené doklady, písomnosti' návľhy a vyjadľenia podkladmi pľe
vydanie ľozhodnutia o povolení vodnej stavby a tnožno sa s nimi oboznánliť v lelrote do 8 dní odo ĺlňa doručenia
tohto oznámenia.

ostatným ťrčastníkom konania _ vlastníkom pozemkov suseĺliacich so stavebným pozemkom paľcelné č. CKN
456113 k. ťr. Staškov sa oznámenie doľučuje veľejnou vyhláškou podl'a $ 26 ods. 2 ztlkona č.7l l1967 Zb. o spľávnonr
konaní, zveľejnením po dobu l 5 dní na vývesnej tabuli a webovom sídle tunajšieho úradu a obce Staškov. Posledný
deli lehoty vyvesenia je dňom doľučenia oznámenia.

ll ť. tn?Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis

lng. Vieľa Juľošková

vedúci odboľu

InÍbľnratívna poznánrka - tento dokunlent bol vytvoľený elekĺ'orlicky

Rozdel'ovn ík k číslu oU-CA-oSZP_20221009697-002

Ján Dodek, Staškov ffi oz: 53 Staškov
obęc Staškov, Jozefa Kľoneľa 588, 023 53 Staškov
SLOVENSKÝ voooHoSPoDÁRSKY PODNIK' štátny podnik, Povodie hoľného Váhu' odštepný závod,Jančeka
36,034 0l Ružonlbeľok l
Pľobas S' ľ. o., Raková l30, Raková, Čadca
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