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Rozhodnutie
Verejná vyhláška

Výrok
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný vodohospodársky orgán v štátnej
správe v zmysle ustanovenia § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods.1 písm. e) zák. č.180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 61 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a v
súlade s § 29 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších úprav

prerušuje

konanie vo veci vydania vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „ČOV a kanalizácia I. etapa“ stanovenú výzvou č. OUSL-OSZP-2020/009316-005 zo dňa 11.12.2020 na doplnenie podania a zároveň na základe tejto výzvy žiada žiadateľa aby
odstránil nedostatky podania do doby stanovenej výzvou.
Súčasne upozorňujeme žiadateľa, že ak nebudú nedostatky podania odstránené v určenej lehote, bude v zmysle § 30
ods.1 písm. d) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, konanie zastavené.

Odôvodnenie
Obec Lesnica, 065 33 Lomnička 26; IČO: 00 330 001, (ďalej len „žiadateľ“) žiadosťou zo dňa 12.10.2020, ktorá bola
doručená na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 12.10.2020, požiadal o vydanie
vodoprávneho povolenia (stavebné rozhodnutie) na stavbu „ČOV a kanalizácia I. etapa“.
Orgán štátnej vodnej správy dňa 04.11.2020 oznámil listom č. OU-SL-OSZP-2020/009316-002 začatie konania (verejnou
vyhláškou) a nariadil ústne konanie a miestne zisťovanie na deň 08.12.2020 so stretnutím pozvaných na obecnom úrade
Lesnica. Na vodoprávnom konaní správny orgán zistil, že predmetné podanie neobsahuje náležitosti, ktoré sú potrebné k
vydaniu vodoprávneho povolenia na predmetnú stavbu. Náležitosti, ktoré sú potrebné na vydanie predmetného povolenia
sú uvedené vo výzve č. OU-SL-OSZP-2020/009316-005 zo dňa 11.12.2020. Predmetná výzva spolu s rozhodnutím o
prerušení konania bude žiadateľovi zaslaná v elektronickej podobe (verejnou vyhláškou).
Na základe uvedeného OÚ Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie konanie prerušuje tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a listom č. OU-SL-OSZP-2020/009316-005 zo dňa 11.12.2020 vyzval
žiadateľa o doplnenie podania o doklady potrebné k vydaniu vodoprávneho povolenia. Lehota na odstránenie podania je
stanovená výzvou na doplnenie podania.

Poučenie
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok) nemožno odvolať. Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku, lehoty pokiaľ je
konanie prerušené neplynú. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Za deň doručenia sa pokladá
posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Lesnica
(na internetovej stránke obce Lesnica).
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