
OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Palárikova 91, 022 01  Čadca____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-CA-OSZP-2023/001578-004

Čadca
09. 02. 2023

Rozhodnutie
podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a §§ 67, 68 zákona

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Výrok
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení a doplnení niektorých zákonov, orgán
štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona 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), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný
zákon), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Obec Radôstka
adresa: 023 04 Radôstka č. 51
IČO: 00314226

1. podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku predĺženie platnosti
stavebného povolenia vodnej stavby „Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2,450 – 2,957 v k.
ú. Radôstka“, ktorá bola povolená rozhodnutím bývalého Obvodného úradu životného prostredia v Čadci č.
2010/00071/2009/01159/BB1/Pk zo dňa 02.08.2010. Rozhodnutiami Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OU-CA-OSZP/2017/010192 zo dňa 14.09.2017, č. OU-CA-OSZP-2021/004743-003 zo dňa
26.05.2021, č. OU-CA-OSZP-2021/008296-004 zo dňa 12.08.2021 boli povolené zmeny vodnej stavby pred jej
dokončením.

Platnosť stavebného povolenia vodnej stavby „Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2,450 – 2,957 v
k. ú. Radôstka“ sa predlžuje do 31.12.2024.

2. podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 26 zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách zmenu vodnej stavby „Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2,450 – 2,957 v k. ú. Radôstka“
pred jej dokončením.

Zmena spočíva v zmene lehoty na ukončenie výstavby vodnej stavby. Lehota na ukončenie výstavby vodnej stavby
sa predlžuje do 31.14.2024.

Všeobecné ustanovenia:
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1. Ostatné podmienky uvedené v rozhodnutí bývalého Obvodného úradu životného prostredia v Čadci č.
2010/00071/2009/01159/BB1/Pk zo dňa 02.08.2010 a rozhodnutiach Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OU-CA-OSZP/2017/010192 zo dňa 14.09.2017, č. OU-CA-OSZP-2021/004743-003 zo dňa
26.05.2021, č. OU-CA-OSZP-2021/008296-004 zo dňa 12.08.2021 zostávajú platné v pôvodnom znení.
2. Vydanie rozhodnutia je oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995
Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení.
3. Rozhodnutie je evidované v evidencii o vodách pod č. 9/2023.

Odôvodnenie
Dňa 13.01.2023 bola Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť žiadateľa
- Obec Radôstka, Radôstka č. 51, 023 04, IČO 00314226 o predĺženie platnosti stavebného povolenia vodnej stavby
„Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2,450 – 2,957 v k. ú. Radôstka“ a zmenu lehoty na dokončenie
vodnej stavby. Vodná stavba bola povolená rozhodnutím bývalého Obvodného úradu životného prostredia v Čadci č.
2010/00071/2009/01159/BB1/Pk zo dňa 02.08.2010. Rozhodnutiami Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti
o životné prostredie č. OU-CA-OSZP/2017/010192 zo dňa 14.09.2017, č. OU-CA-OSZP-2021/004743-003 zo dňa
26.05.2021, č. OU-CA-OSZP-2021/008296-004 zo dňa 12.08.2021 boli povolené zmeny vodnej stavby pred jej
dokončením. Vodná stavba bude realizovaná na pozemkoch parcelné čísla CKN 969/2, 966/2, 963/2, 907/2, 1166/20,
1173/2, 1166/1 (totožná s EKN 3695/1), 944, 946 v k. ú. Radôstka. Dňom podania žiadosti bolo konanie začaté.
Dôvodom predĺženia platnosti stavebného povolenia a zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby je skutočnosť,
že momentálne je v záverečnej fáze proces verejného obstarávania pred podpisom zmluvy zo strany zhotoviteľa,
ktorý bude vodnú stavbu realizovať.
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal žiadosť v rozsahu v akom sa zmena
rozhodnutia dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania a dotknutých orgánov a
verejnou vyhláškou oznámil začatie konania listom zo dňa 16.01.2023. Špeciálny stavebný úrad v zmysle § 61 ods.
2 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona v predmetnej veci upustil od miestneho zisťovania a od ústneho
pojednávania. V oznámení vyzval dotknutých účastníkov konania a dotknuté orgány, aby prípadné pripomienky
uplatnili najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň v súlade s § 33
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny orgán upovedomil účastníkov konania, že vo veci bolo ukončené zisťovanie
podkladov pre rozhodnutie a dal im možnosť nahliadnuť do spisu a k podkladom sa vyjadriť. V stanovenej lehote
neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov vznesené námietky voči vydaniu rozhodnutia o predlžení
platnosti stavebného povolenia a zmeny lehoty na ukončenie výstavby vodnej stavby.
V priebehu konania preskúmal orgán štátnej vodnej správy žiadosť stavebníka z hľadísk daných zákonom č.
364/2004 Z. z. o vodách, zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a súvisiacich
predpisov. Vzhľadom na to, že účastníci konania v zákonom stanovenej lehote nevzniesli námietky voči vydaniu
rozhodnutia a rozhodnutím nebudú ovplyvnené záujmy ochrany vôd a vodných pomerov, rozhodol orgán štátnej
vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a doplnení podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o
životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ostatným účastníkom sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní, zverejnením po dobu 15 dní na vývesnej tabuli a webovom sídle tunajšieho úradu a obce Radôstka.
Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Ing. Viera Jurošková
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vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa
Obec Radôstka (OVM), Radôstka 51, 023 04  Radôstka, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod,
Jančeka 36, 034 01  Ružomberok, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné námestie 8 Banská Štiavnica, Radničné námestie , 969 01  Banská
Štiavnica, Slovenská republika
Vladimír Mosný, Povraznícka 8, 811 07  Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenský rybársky zväz, Andreja Kmeťa 314/20, 010 55 Žilina 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 5586/44/b, 825 19 Bratislava 26
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1
Okresný úrad Čadca, OSZP, orgán OH, Hurbanova 2236, Čadca
Okresný úrad Čadca, OSZP, orgán OPaK, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1


