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Váš list číslo/zo dňa

Vec
Bernolákovo-zásobovací sklad, vodovodná prípojka-vŕtaná studňa na pozemku parc. č. 2714/15 v kat. území
Bernolákovo
Oznámenie č. OU-SC-OSZP-2022/004460-8-Vic o začatí konania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného
zákona o odstránení nepovolenej stavby resp. o jej dodatočnom povolení
VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §5 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 § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. § 61 zák. č. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) o
znamuje
začatie konania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) o odstránení, resp. o dodatočnom
povolení stavby Bernolákovo-zásobovací sklad, vodovodná prípojka-vŕtaná studňa na pozemku parc. č. 2714/15 v
kat. území Bernolákovo a povolenie podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
Slavomír Podobný a Jana Podobná, Nálepková 1700/100, 900 27 Bernolákovo v zastúpení Ing. Adriány Kutšálovej,
Budovateľská 20, 900 27 Bernolákovo dňa 19.01.2022, doplnením dňa 09.02.2022, 23.02.2022, 24.02.2022,
22.03.2022, 29.03.202, 06.04.2022 a 12.04.2022 požiadal o dodatočné stavebné povolenie a na povolenie podľa §
21 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) na vyššie uvedenú vodnú stavbu v k. ú.
Bernolákovo. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy, podľa ust. § 5 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vypisuje začiatok vodoprávneho konania a upúšťa od miestneho
zisťovania.
Predloženú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie autorizoval Ing. Pavol Fedorčák, PhD., reg. č.:
5986*I2, Herlianska 1106, 093 01 Vranov nad Topľou v 7/2021. Zainteresovaní môžu do nej nazrieť na tunajšom
úrade počas úradných hodín v stránkových dňoch (pondelok 8:00- 15:00hod., utorok 8:00- 15:00hod , streda 8:0017:00hod., štvrtok 8:00- 15:00hod, piatok 8:00- 14:00hod).
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Podmienky, vyjadrenie a námietky možno podať písomne, alebo ústne najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia verejnej
vyhlášky. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec. Ak v určenej lehote
dotknutí účastníci konania svoje stanoviská neoznámia v zmysle ust. § 61 odst.5 stavebného zákona, má sa za to,
že so stavbou súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Obci Bernolákovo sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní, deň vyvesenia a zvesenie na vyhláške potvrdiť
a odoslať tunajšiemu úradu. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
Toto oznámenie (vyhláška) musí byť vyvesené 15 dní na verejnej tabuli obce, aj na stránke príslušného orgánu na
úradnej tabuli Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a uverejnením na webom sídle
(http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis).
Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná
vyhláška bola vrátená na Okresný úrad s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.
Vyvesená dňa....................................... Zvesená dňa........................................
Podpis, pečiatka Podpis, pečiatka
Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Jana Podobná, Nálepková 1700/100, 900 27 Bernolákovo
2. Slavomír Podobný, Nálepková 1700/100, 900 27 Bernolákovo
3. v zastúpení Ing. Adriány Kutšálovej, Budovateľská 20, 900 27 Bernolákovo
4. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
5. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo - vyhláška na vyvesenie
6. SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
7. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke, alebo iné právo k pozemkom,
alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť výstavbou priamo, alebo nepriamo dotknuté.
Projektant:
8. ENAU, s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD., Herlianska 1106, 09301 Vranov nad Topľou
Na vedomie:
9. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava,
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava,
Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-SC-OSZP-2022/004460-009
Slavomír Podobný, Nálepkova 1700/100, 900 27 Bernolákovo
Jana Podobná, Nálepkova 1700/100, 900 27 Bernolákovo
Adriana Kutšálová, Budovateľská 1427/20, Bernolákovo, Senec
Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, Karloveská 2,
842 17 Bratislava 4
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ENAU s. r. o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD., Komárany 59, Vranov nad Topľou
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského, 811 07 Bratislava - mestská časť
Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09
Bratislava 29
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Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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