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Vec
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie (Verejná vyhláška)
Spoločnosť DANVID, spol. s r.o., 919 08 Boleráz 679, IČO: 36 273 716 podala dňa 28.03.2022 na tunajšom úrade
návrh na trvalé užívanie vodných stavieb:
,,E.2.2 Zásobovanie pitnou vodou, E.2.3 Splašková kanalizácia, E.2.4 Dažďová kanalizácia“,
realizovaných v rámci hlavnej stavby ,,IBV Dolina – Boleráz, lokalita Záhumenice – Komunikácia a inžinierske
siete 3. etapa“ na pozemkoch v k. ú.: Boleráz, parc. č.: 3006/4, 3013/2, 3014/2, 3015/2, 3016/2, 3018/2, 3020/2,
3022/2 a 3024/1.
Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté.
Vyššie uvedenú vodnú stavbu povolil Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa rozhodnutím č. OU-TTOSZP3-2022/000609-010 zo dňa 04.02.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.03.2022.
Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len ,,OÚ - ŠVS“), ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle
ustanovenia § 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 ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 ods. a)
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vodný zákon“) v súlade s ustanovením § 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,stavebný zákon“) a § 73 ods. 6 vodného zákona oznamuje začatie konania a súčasne
nariaďuje
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
31.05.2022 o 09.00 hod.
so zrazom pred obecným úradom v obci Boleráz.
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Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak
nebude na ne prihliadnuté.
Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom
toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Navrhovateľ zabezpečí účasť zhotoviteľa stavby, sprístupní objekty na vodnej stavbe a predloží doklady v zmysle
§ 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené
15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Zvončín a OÚ – ŠVS (http://www.minv.sk/?verejne-vyhlasky-6,
https://cuet.slovensko.sk/). Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby
určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

...................................................
vyvesené dňa (pečiatka, podpis)

...................................................
zvesené dňa (pečiatka, podpis)

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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