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Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou
Obec Ivachnová v zastúpení starostom obce Vladimírom Guothom podala dňa 17.09.2018 návr na
vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej líniovej stavby:
„SKK Ružomberok a ČOV Lipt. Teplá a Lipt. Sliače“
Aktivita 2 – Odkanalizovanie obcí napojených na ČOV Liptovská Teplá
SO 04 Ivachnová – kanalizácia – II. etapa, Stoka „AB“ – II. etapa
Umiestnenie vodnej líniovej stavby je na pozemkoch v k.ú. Ivachnová.
Dňom 17.09.2018 bolo kolaudačné konanie začaté.
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 2 ods.3
zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 a § 61 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) a štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizáciách podľa § 36 zákona
č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov
nariaďuje
v zmysle § 73 ods.5 vodného zákona, ústne pojednávanie na deň :
07. novembra 2018 (streda) o 10.00 hod.
so zrazom pozvaných: Obecný úrad Ivachnová
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na
tunajšom úrade a svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak k nim orgán ŠVS
neprihliadne.
V prípade, že sa v určenom čase nemôžete dostaviť na ústne pojednávanie, vyzývame Vás, aby ste včas
oznámili závažné dôvody, pre ktoré sa nemôžete dostaviť.
Ak sa necháte zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte, je potrebné písomné
plnomocenstvom.
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Oznámenie sa doručuje účastníkom konania:
1. Obec Ivachnová, Ivachnová 7, 034 83 Liptovská Teplá

Pre líniové stavby sa oznámenie o začatí konania orgánov štátnej vodnej správy doručuje verejnou
vyhláškou (§ 73 odst. 5 vodného zákona).
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle §3 odst. 5 a §26 odst. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

1.Obec Ivachnová – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:
Zverejnené dňa ............................

Ukončené dňa ..........................

Pečiatka a podpis:
2. Internetová stránka Obce Liptovské Sliače www.ivachnova.sk - zverejnenie po dobu 15 dní
Zverejnené dňa ............................

Ukončené dňa ..........................

Oznámenie sa doručuje dotknutým orgánom
-

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 01 Ružomberok
SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Slovak Telecom a.s., Regionálne centrum, Poštová 1, 010 08 Žilina
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 811 08 Bratislava
SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Námestie Slobody 2, 034 01 Ružomberok
Okresný úrad Ružomberok, odbor CD a PK, Ul. A. Bernoláka 25, 034 01 Ružomberok
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP - OH
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP – OPaK
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