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Vec
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania o upustení od ústneho pojednávania
- žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
- žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie vodnej stavby

Stavebník: FISH&AGRO farma, s.r.o.
so sídlom: Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne
IČO: 36 708 780
podal dňa: 21. 02. 2023 na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o predĺženie
platnosti stavebného povolenia vodnej stavby „Košecké Rovné – Stredný potok, Protipovodňová ochrana územia“,
ktorá bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OÚ-IL-
OSŽP-2016/001378-07 SUC zo dňa 30. 09. 2016, právoplatnosť nadobudlo dňa 04. 11. 2016 na pozemkoch C-
KN parc. č. 314/2 katastrálne územie Kopec a C-KN parc. č. 1142/1 (KN-E 4061/6 a KN-E 9003), C-KN parc. č.
1142/2, C-KN parc. č. 1142/4 (KN-E 7136), C-KN parc. č. 1141/2, C-KN parc. č. 1141/5 (KN-E 7136), C-KN parc.
č. 1147/1 (KN-E 3947/1), C-KN parc. č. 1143 (KN-E 4061//1), C-KN parc. č. 1141/4 (KN-E 3947/1 a KN-E 7136)
katastrálne územie Košecké Rovné o 2 roky.
Zároveň stavebník podal žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie vodnej stavby o 2 roky.

Odôvodnenie žiadostí: Uvedené stavebné povolenie žiadajú predĺžiť z dôvodu, že stavbu chcú realizovať s podporou
EÚ a požiadali o poskytnutie NFP Pôdohospodársku platobnú agentúru ako sprostredkovateľský orgán pre Program
rozvoja vidieka 2014 - 2020. Vzhľadom k zdĺhavosti termínov schvaľovania žiadostí o NFP, nemajú informáciu o
schválení nimi podanej žiadosti a žiadajú o predĺženie na dobu 2 rokov.

Naposledy bola predĺžená platnosť rozhodnutia Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie
č. OÚ-IL-OSŽP-2016/001378-07 SUC zo dňa 30. 09. 2016, právoplatnosť nadobudlo dňa 04. 11. 2016 a zároveň
bol predĺžený termín na dokončenie stavby rozhodnutím Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné
prostredie č. OU-IL-OSZP-2021/000144-006 zo dňa 12. 03. 2021, právoplatné dňa 14. 04. 2021.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie podľa § 60 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 18 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s § 73 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 platnom znení.
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Doručenie verejnou vyhláškou Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva z dôvodu, že
sa jedná o líniovú stavbu podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa § 5 zákona NR SR 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 § 61 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 platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona oznamuje podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona, podľa § 69 stavebného zákona a podľa § 68 stavebného zákon, v súlade s § 18 ods. 3 správneho
poriadku začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť v lehote najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, zároveň upozorňuje účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť
najneskoršie do stanoveného termínu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané
námietky sa neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak dotknutý orgán v určenej alebo
predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Okresnom úrade Ilava, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (prízemie č. d. 10).

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca splnomocnenie na zastupovanie.

Oznámenie sa doručí:
Účastníci konania:
1. FISH&AGRO farma, s.r.o., Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne
2. Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
3. Obec Košecké Podhradie, Veľké Košecké Podhradie 359, 018 31 Košecké Podhradie
4. verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou
dotknuté
Dotknuté organizácie a orgány štátnej správy :
1. Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
2. Obec Košecké Podhradie, Veľké Košecké Podhradie 359, 018 31 Košecké Podhradie
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu odštepný závod, Jána Jančeka 36, 034 01
Ružomberok
4. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Považská Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica
5. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
6. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
11. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
12. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia
13. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – EIA
14. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny
15. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zliechov,
obce Košecké Podhradie a Okresného úradu Ilava a jeho internetovej stránke a na centrálnej úradnej elektronickej
tabuli (www.slovensko.sk). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: .......................................................... Zvesené dňa: ..............................................................
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Vyvesené na internete dňa: ........................................ Zvesené na internete dňa: .......................................

Pečiatka a podpis:

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada obec Zliechov a obec Košecké Podhradie o
vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na jej internetovej stránke, po jej zvesení o
vrátenie verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.

Na vedomie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jančeka
36, 034 01 Ružomberok 1
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP, 975 66 Banská Bystrica 1
Okresný úrad Trenčín, PLO, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 5
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, HaZZ, Jesenského, 911 01 Trenčín 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Ilava, OKR, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, OSZP, EIA, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, OSZP, OPaK, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
Okresný úrad Ilava, OSZP, OH, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-IL-OSZP-2023/001026-002

FISH&AGRO farma, s.r.o., Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne
Obec Zliechov, Zliechov 233, 018 32 Zliechov
Obec Košecké Podhradie (OVM), Košecké Podhradie 359, 018 31 Košecké Podhradie
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Trnava


