
OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
odbor starostlivosti o životné prostredie

- úsek štátnej vodnej správy -

Vrbická 1993, OJI 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: OU-LM-OSZP-ŠVS — 2019/000368 — 19/ Mk 16.09.

MES‘ISKÝ IR,\D
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

JVerejná vyhláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš — Odbor starostlivosti o ŽP- úsek štátnej vodnej správy

ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa -u 5 zák. ě. 525/ 2003 Z.z. o štátnej správe

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a -u 61 zákona

NR SR Č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR Č. 372/1990 Zb. o pňestupkoch

v znení neskorších predpisov (vodný zákon), a ako špeciálny stavebný úrad podľa -u 4

zákona č. 180/2013 Zz. o organizácii miestnej štátnej správy a o doplnení niektotých zákonov,

podľa *-56 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje účastníkom konania, že proti

rozbodnutiu Č. OU-LM-OSZP-SVS - 2019/000368 — 16/Mk zo dňa 16. 08. 2019, ktorým

bota povolená vodná stavba „Obytný súbor BELLA VISTA, Palúdzka — sever — SO Ii

Vodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová kanaUzácia a Cerpacia stunica

„Za Luha,ni“ a povolenie na osobitné užívanie vód kú. Palúdzka, pre stavebníka Bella Vista

‚ s.r.o., Školská 10, Liptovský Mikuláš sa odvoláva:
Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, Bratislava v rozsahu ako je zrejmé

z odvolaiia, ktoré tvorí prilohu tohto oznámenia.

Okrcsný úrad LipIQvský Mikuláš

ojbur starcstlivosti O 2iVI; pwtredic
Vrbická 19)3 Ing. Milota Kustrová PhD.

031 Dl Liptovský Mikuláš poverená vedením odboru

Doručuje Sa:

1. Bella Vista, s.r.o., Školská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

2. Rímsko-katolícka cirkev. Farnosť Palúdzka. Palúčanská 123/28, 031 01 Liptovský

Mikuláš -

3. Mesto Liptovský Mikuláš, Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

4. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie 1. Kraska 3/834, 921 80 Piešťany

5. Telink, spol. s r.o.. Skolská 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
6. Združenie dornových samospráv. P.O.BOX 218, Bratislava

VEC

Zverejnenic Oznámenia o podaní odvolania

20 -02- 2W9

70

Pripomienky k odvolaniu Vás žiadame zaslat‘ (Jo 8 dní od doručenia tohto oznámenia



Účastníkom konania - vlastnici susedných nehnuteľnosti /pozemkov a stavieb/
formou verejnej vyhlášky v zmysle *-u 42 ods. 2 stavebného zákona.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v podl‘a -u 42 ods. 2 zákona č. 50/1976
lb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších
predpisov a podl‘a *-u 26 ods. 2 zákona ě. 71/1967 lb. o správnom konaní. Doručenie
verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnost‘ vyvesí v mieste obvyklým spósobom
po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Súčasne musí byť obcou
zverejnené aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, ak obec má
k nemu prístup, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej tabuli na mieste, ktorého
sa to lýka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

24 BB 2019
0970 2079

Vyvesené dňa lvesené dňw

MESTO LÍP8I4MIKULÁŠ
MEfSK‘ýúflo

Zvercjnené mým spósobom.Y‘ 031 42 LIVJKUL4Š

Na vedomie;

1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o ŽP — úsek ŠSOPaK
2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP — úsek ŠSOFI
3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
5. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
6. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Zilina
7. SPP — D, as., Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26
8. Slovak Telekom, as., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 01001 Žilina
10. Mesto Liptovský Mikuláš, odd. ŽP, DaVP — útvar CD. PK a VP
11. TUV SUD Slovakia. s.r.o.. Pobočka Baiská Bystrica. Lazovná69, 97401 Banská Bystrica



Združenie domových samospráv (ÚK/SP)

Od: Združenie domových samospráv (ÚK/SP) <uksp@samospravydomov.org>

Odoslané: štvrtok, 5. septembra 2019 18:58
Komu: ‘odbor starostlivosti o ZP Okresneho uradu Liptovsky Mikulas

Predmet: RE: OU-LM-OSZP-2019/000368-016 (VODA: Obytný súbor Bella Vista)

Odvolanie voči rozhodnutiu Qkresného úradu Liptovský Mikuláš Č. OU-LM-0SZP-šVS2D19/00036B-16/Mk

Voči rozhodnutiu Okresného úradu Uptovský Mikuláš č. QU-LM-OSZP-ŠVS-2019/000368-16/Mk zo dňa 16.08.2019

sa odvolávame pre nezákonnosti nasledovných dóvodov:

a) Podľa 16a ods.14 Vodného zákona „Povofujúci orgán nesmie vydať rozhodnut/e, ktorým sapovoľuje

navrhovaná činnosť bez vydania rozhodnut/av konaní podľa odseku 13 alebo 21.“ Ustanovenie 16a ods.23

Vodného zákona predstavuje zákonný zákaz vydat stavebné povolenie bez zabezpečenia rozhodnutia o

primárnom posúdenívplyvov na vody, ktorým sado slovenského právneho poriadku transponovala

Rámcová smernica o vode Č. 2000/60/ES.

Podľa 19 zákona o životnom prostredí „Každý, kto z/stí, že hrozí poškodenie životného prostredia alebo Jek

nemu už došlo, je povinný urob/ť v medziach svoj/ch možnosti nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hrozby

alebo na zmiernenie následkov a bez meškania oh/ds/ť t/eta skutočnost/ orgónu štátnej správy; povinnosť

zas/ohnuť nemá ten, kto by tým ohroz/i ž/vot alebo zdrav/e svoje alebo blizkej osoby.“ Ked2e ako

environmentálny spolok máme v dósledku 178 ods.3 Súdneho správneho poriadku aj kompetenciu kontroly

naplnenia verejných záujmov ochranu životného prostredia, dospeli sme k záveru, že postup stavebného

úradu v časti overujúcej splnenie verejných záujmov ochrany vód je nedostatočné a zrejme aj v rozpore so
zákonom.

Pre správnu aplikáciu je potrebné vychádzat z účelu a cieía Rámcovej smernice O vode Č. 2000/60/ES, ktorá

je pre členské štáty záväzná čo do cieľov. V danom prípade však existuje aj právne záväzný výklad

procesného postupu orgánov členských štátov a to v rozhodnuti Súdneho dvora Európskej únie Č. C-461/13,

ktorý stanovuje povinnost členských štátov nepovolíť projekt, ktorý móže spósobiť zhoršenie stavu útvaru
povrchovej vody; tj. kým sa nepreukáže opak v súlade s Rámcovou smernicou o vode. Uvedený rozsudok je
záväzným výkladom Európskeho práva a Členské štáty a ich štátne orgány sú týmto právnym názorom
priamo viazané; vrátane odvolacieho úradu. Z uvedeného rozsudku Súdneho dvora EÚ vyplýva, že povolit

možno len ten projekt, ktorý preukáže nezhoršovanie ochrany vód pričom 516a Vodného zákona požaduje

formu rozhodnutia Okresného úradu v sídle kraje so splnením všetkých procesných aj formálnych náležitostí

rozhodnutia podIa tohto ustanovenia Vodného zákona,

Pre účely splnenia 16a Vodného zákona je dotknutým orgánom okresný úrad v sídle kraja avšak pre účely

ostatných záujmov štátnej vodnej správy je to „obyčajný“ okresný úrad. Stavebný úrad tak potrebuje od

štátnej vodnej správy dve záväzné stanoviska podra 140b Stavebného zákona:

a. Závázné stanovisko štátnej vodnej správy okresného úradu v sídle kraja k splneniu záujmov
vyplývajúcich z Rámcovej smernice o vode Č. 2000/60/ES vo forme rozhodnutia podľa 16a
Vodného zákona; toto zabezpečené nebolo.

b. Závázné stanovisko štátnej vodnej správy obyčajného“ okresného úradu k splneniu
ostatných environmentálnych záujmov podía Vodného zákona vo forme vyjadrenia; toto
zabezpečené bob.

Úrad postupoval v rozpore s 516a ods.23 Vodného zákona, kedy nerešpektoval zákonný zákaz vydať
povolenie bez primárneho posúdenia vplyvov na vody. Od tejto povinnosti ho neoslobodilo ani prechodné
ustanovenie 580e ods.1 Správneho poriadku s odkazom, že územně rozhodnutie prebehlo pred účinnosťou
tohto ustanovenia, Úrad správne uvádza, že v ú2emnom konani ešte nebol stavebnik povinný predložit
primárne posúdenie na vody; táto povinnosť mu vznikla až I< stavebnému povoleniu a vodprávnemu
povoleniu.



V rámci doplňujúceho dokazovania podľa 556 Správneho poriadku teda navrhujeme nasledovné důkazy:
1) Zabezpečiť zjednocujúce stanovisko k odvolaniu podľa *140b ods.6 Stavebného zákona

Podľa 559 ods.1 Správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnutě rozhodnutie v ceiom rozsahu; ak je to
nevyhnutně, doterajšie konanie doplní, pripadne zistené vady odstráni. Vzhľadom na konštatovaně pochybenia
v stavebnom konaní žiadame, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušili podIa *59 ods.3 a vec vrátil na
nové stavebné konanie. Toto odvolanie má podľa 555 ods.1 Správneho poriadku odkladný účinok.

Žiadame byť oboznámený s podkladmi odvolacieho konania pre účely vyjadrenia sa podľa 533 ods.2 a 556
Správneho poriadku v samotnom konaní o odvolaní. Zároveň žiadame, aby v rozhodnutí o odvolaní bali všetky naše
námietky v odvolaní citované podľa 547 ods.3 posledná veta Správneho poriadku a odvolací orgán uviedlo, ako sa s
nimi vysporiadal a ako ich v rozhodnuti zohľadnil. S podkladmi odvolacieho orgánu žiadame byť oboznámení podľa
523 ods.1 pred samotným vydanim druhostupňového rozhodnutia a umožniť odvolateľovi sa k nim podia 533 ods.2
Správneho poriadku vyjadriť.

Rozhodnutie akD aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle 525a Správneho poriadku a 517 odsJ zákona o e
governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej
správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nezasielat.

Toto podanie písomne potvrdíme podía 519 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na
ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

S pozdravom,

Združenie domových samospráv Marcel Slávik

Q sídlo: Rovniankova 14 P.O.BOX 218 1851 02 Bratislava
office: NámesUe SNP 13iB 841 01 Bratislava

I +421 005 728 704 wwwsamospravydomov.org

From: enotify@slovensko.sk <enotify@slovensko.sk>
Sent: Thursday, September 5, 2019 5:14 PM
To: Undisclosed recipients:
Subject: Rozhodnutie povolenie stavby Obytný súbor Bella Vista - po odvolaní

Dobrý deň,

Táto správa bola preposlaná z elektronickej schránky. Správa bola upravená tak, že neobsahuje elektronické podpisy,
a preto jej obsah nemůže byť použitý na právne úkony. Ak si chcete správu pozrieť v pĎvodnom formáte a použiť jej
obsah na právne účely, prihláste sa do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk.

lnformácie o preposlanej správe:
Odosielatel Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Adresát: Združenie domových samospráv, o.z.
Dátum a čas uloženia v schránke: 5. 9. 2019 17:07:53
Predmet správy: Rozhodnutie povolenie stavby Obytný súbor Bella Vista - po odvolaní
Značka odosielateľa: OU-LM-OSZP-2019/000368-016
Značka prijímateľa:

Obsahom tejto správy je 1 elektronický dokument a 1 ďalšia príloha.

Zoznam elektronických dokumentov:
xml ForUPVS.xml. html
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