OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Rozhodnutie
verejnou vyhláškou
Popis konania / Účastníci konania
predĺženie platnosti stavebného povolenia/Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Mesto Štúrovo, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo, Ing. Peter Furuglyás, Ľanová
17, Nové Zámky, subjekty, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť navrhovanou
stavbou priamo dotknuté
Výrok
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona
číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) predlžuje podľa
§ 69 stavebného zákona platnosť rozhodnutia č. OU-NZ-OSZP-2015/15267-05-Hl. zo dňa 28.12.2015, stavebné
povolenie vodnej stavby: ,,Štúrovo – vodovod Orgovánová a Javorová ulica“, stavebníkovi: Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra .
Podmienky pre uskutočnenie a budúce užívanie stavby:
• Rozhodnutie je platné do 06. marca 2024.
Ostatné podmienky pôvodného povolenia ostávajú v platnosti. V priebehu konania neboli uplatnené námietky
účastníkov konania, preto o nich netreba rozhodovať.
Odôvodnenie
Príslušný orgán štátnej vodnej správy v konaní preskúmal návrh stavebníka na predĺženie platnosti rozhodnutia stavebného povolenia vodnej stavby ,, Štúrovo – vodovod Orgovánová a Javorová ulica „, ktorý bol podaný dňa
06.12.2021. Príslušný orgán štátnej vodnej správy v konaní zistil, že rozhodnutie je platné do 06.03.2022 a oznámil
začatie konania o predĺžení platnosti uvedeného stavebného povolenia všetkým známym účastníkom konania a
orgánom štátnej správy, ktorí si v pôvodnom konaní vyhradili posúdenie stavby. Nakoľko v zákonom stanovenej
lehote nikto neuplatnil námietky a nikto nemal pripomienky k predĺženiu platnosti uvedeného stavebného povolenia,
má sa za to, že s predĺžením platnosti stavebného povolenia všetci účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy
súhlasia. Špeciálny stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by bránili predĺženiu platnosti stavebného povolenia
stavby.
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Správny poplatok nebol vybratý, nakoľko žiadateľ je oslobodený od zaplatenia poplatku v zmysle § 4 ods. 1 písm.
a) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný
úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.
Verejnou vyhláškou
Toto rozhodnutie sa vyhlási spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnej tabuli Mesta Štúrovo a Okresného
úradu Nové Zámky k nahliadnutiu na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení 1
potvrdenú kópiu príslušný úrad vráti stavebnému úradu.
Vyvesené: od do Potvrdenie úradu:

Potvrdenie o zverejnení oznámenia
Okresný úrad Nové Zámky týmto potvrdzuje, že toto rozhodnutie zverejnil na svojom webovom sídle, rozhodnutie
bolo verejnosti sprístupnené po dobu 15 dní.

od dňa..........................................................do dňa.....................................................................
Dňa:
Podpis:
Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10224

Doručuje sa
Mesto Štúrovo, Námestie Slobody 1, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika
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