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Vec
Stavba „Námestovo – lokalita Grúnik. Rozšírenie vodovodu.“ – oznámenie o zmene stavebníka vodnej stavby
verejnou vyhláškou

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný 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) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti stavebníka: Ing. Palider Jozef, Klinec
II. 198, 029 43 Zubrohlava zo dňa 03. 10. 2022 oznamuje zmenu stavebníka stavby: „Námestovo – lokalita Grúnik.
Rozšírenie vodovodu.“ v rozsahu:
vodovodné potrubie HDPE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 v celkovej dĺžke 601,00 m.

Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané Okresným úradom Námestovo, odborom starostlivosti o životné
prostredie pod č.s.: OU-NO-OSZP-2020/002408 zo dňa 24. 03. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15. 05. 2020.

Novým stavebníkom je: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín,
IČO: 36 672 254 podľa Zmluvy č. 224/2022 o postúpení investičných práv a povinností, ktorá bola uzavretá podľa
§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi postupujúcim: Ing. Jozef Palider, Klinec II. 198, 029 43 Zubrohlava a
preberajúcim: Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., zastúpená predstavenstvom, so sídlom Bysterecká 2180, 026
80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254.

Zmluva je uzatvorená z dôvodu zabezpečenia kolaudácie stavby.

Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné postúpenie práv a záväzkov vyplývajúcich z citovaného rozhodnutia na
vybudovanie stavby „Námestovo – lokalita Grúnik. Rozšírenie vodovodu.“ v rozsahu:
vodovodné potrubie HDPE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 v celkovej dĺžke 601,00 m.

Touto zmluvou postupujúci práva a povinnosti vzťahujúce sa k tejto stavbe postupuje preberajúcemu bezodplatne
a preberajúci práva a povinnosti preberá.

Zrealizovaná stavba bude po odovzdaní a prevzatí vo vlastníctve preberajúceho – Oravskej vodárenskej spoločnosti,
a.s., Dolný Kubín.
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Postupujúci odovzdá preberajúcemu projektovú dokumentáciu, všetky rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia a príp.
ďalšie doklady a písomnosti súvisiace s touto stavbou potrebné ku kolaudácii stavby.

Postupujúci sa zaväzuje, že ak sa po uzavretí tejto zmluvy zistí potreba získania akéhokoľvek súhlasu akejkoľvek
tretej osoby, orgánu alebo inštitúcie potrebného na platné a účinné postúpenie ktoréhokoľvek z postupovaných práv
a povinností, postupujúci tieto bezodkladne zaobstará a predloží preberajúcemu.

Postupujúci sa zaväzuje, že ak by akákoľvek osoba uplatnila voči preberajúcemu akýkoľvek peňažný alebo
nepeňažný nárok z titulu neoprávneného postúpenia práv a povinnosti podľa tejto zmluvy, alebo neoprávneného
využitia výsledkov duševnej tvorivej činnosti autorov, uhradí postupujúc preberajúcemu všetku škodu, ktorá
preberajúcemu z toho dôvodu vznikne.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Nový
stavebník požiada o kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Námestovo. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v
obecnom rozhlase alebo miestnej tlači.

Vyvesené dňa:............................................. Zvesené dňa: ........................................................

Pečiatka, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.....................................................

Po uplynutí vývesného termínu a potvrdení, prosíme zaslať obratom na tunajší úrad, s vyznačením uvedených údajov.

Ďakujeme.

Na vedomie
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 1

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NO-OSZP-2022/018713-002

Ing. Jozef Palider, Klinec II. 198/28, 029 43 Zubrohlava
Mesto Námestovo (OVM), Cyrila a Metoda 329, 029 01 Námestovo 1
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Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 1
Ing. Vladimír Otto, projektant, Vyšnokubínska 234/170, 026 01 Dolný Kubín 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Orspol, s.r.o., Miestneho priemyslu 1176, 029 01 Námestovo 1
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V NÁMESTOVE, Námestovo 1250, 029 01, Námestovo
OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Miestneho
priemyslu 571, 029 01, Námestovo


