OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
V Šali, dňa 19.12.2018

OU-SA-OSZP-2018/007141-6-Veg

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí vodoprávneho konania podľa § 73 ods. 6 vodného zákona verejnou vyhláškou
a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia
Dňa 03.10.2018 bola na tunajší úrad podaná žiadosť od stavebníka: Obec Dlhá nad
Váhom, č. 220, 927 05 Dlhá nad Váhom zastúpená starostom obce MVDr. Pavlom Tóthom o
vydanie povolenia podľa § 21 na osobitné užívanie vôd a vydanie stavebného povolenia pre
stavby:
„SO 03a Predĺženie verejného vodovodu“
V rozsahu:
V rámci navrhovaného vodovodu bude vybudovaná Vetva „V1“ v dĺžke 164,9 m. Navrhovaný
vodovod začína napojením na existujúci vodovod PVC DN100. Navrhovaný vodovod bude
profilu DN110 z HDPE SDR17 PE100/PN 10 rúr tlakových.

„SO 03b Vodovodná prípojka“
V rozsahu:
Navrhovaný objekt bude napojený cez navrhovanú vodovodnú prípojku na navrhované
predĺženie verejného vodovodu D110. Prípojka bude z HDPE trubiek D63 v dĺžke 2m.

„SO 04a Predĺženie verejnej kanalizácie“
V rozsahu:
Navrhovaný bytový dom bude odkanalizovaný do existujúcej verejnej kanalizácie DN300.
Odvod dažďových vôd zo strechy bytového domu a zo spevnených plôch bude do zelene
a vsakov. V rámci navrhovanej splaškovej kanalizácie bude vybudovaná hlavná stoka PP SN10
DN400 v dĺžke 204,3m. Kanalizácia je riešená ako gravitačná.
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„SO 04b Kanalizačná prípojka“
V rozsahu:
Začiatok kanalizačnej prípojky bude po napojení na novovybudovanú verejnú kanalizáciu, ktorá
prechádza v zelenom páse za asfaltovou komunikáciou pred pozemkom investora. Napojenie
bude v koncovej šachte RŠ6.
„SO 05a Areálová dažďová kanalizácia“
V rozsahu:
Odvod dažďových vôd zo strechy bytového domu bude vedený samostatnou vetvou. Trasa
dažďovej kanalizácie D1-D2 zo strechy objektu bude vedená v súbehu so základmi bytového
domu v zeleni a pod spevnenými plochami. Začína vyústením z objektu a bude zaústená do
vsakovacieho objektu. Navrhovaná dažďová kanalizácia je riešená ako gravitačná. Kanalizačné
potrubie je navrhnuté z kanalizačných rúr PVC-U SN8 hrdlových odpadových pre uloženie do
zeme profilu DN125-DN200. Dažďové vody budú zaústené do vsakovacieho objektu, ktorý bude
zostavený z blokov Azura. Rozmery vsaku sú navrhované 3,5x5x1,2 m.

„SO 05b Olejová kanalizácia + ORL“
V rozsahu:
Odvod dažďových vôd zo spevnených plôch bude vedený samostatnou vetvou cez odlučovač
ropných látok ORL=KLk 5/1 sll. do vsaku.

ktoré sú súčasťou stavby:
na pozemku par. č.:
kat. územie :
charakter stavby:

Nájomný bytový dom v obci Dlhá nad Váhom
KN registra „C“ 590/1, 592, 4676, 4687/1
KN registra „E“ 701/200
Dlhá nad Váhom
trvalá

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neobsahovala náležitosti, tunajší úrad vyzval
žiadateľa listom č. OU-SA-OSZP-2018/007141-3-Veg zo dňa 15.10.2018 o doplnenie podania
v lehote 60 dní odo dňa doručenia a zároveň konanie prerušil. Stavebník žiadosť doplnil
naposledy dňa 14.12.2018 v požadovanej lehote.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán
podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy (ďalej len „správny orgán“) 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 platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný
úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len
„stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov
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oznamuje
začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom
konania v zmysle § 73 ods. 6 vodného zákona a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej
žiadosti ústne pojednávanie
21. januára 2019 (t.j. pondelok) o 9,00h
so stretnutím účastníkov na obecnom úrade Dlhá nad Váhom, č. 225, 927 05 Dlhá nad
Váhom.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom
úrade Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri
tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu uplatniť svoje
stanovisko dotknuté orgány štátnej správy.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
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Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou:
1. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva
a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté:
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 6 vodného zákona a musí byť vyvesené po
dobu 30 dní na úradnej tabuli obce Dlhá nad Váhom, na úradnej tabuli správneho orgánu a na

internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa...............................................

Zvesené dňa...................................................

_____________________________________

____________________________________

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky obec Dlhá nad Váhom toto potvrdené oznámenie v jednom
vyhotovení zašle späť špecializovanému stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru
starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Obec Dlhá nad Váhom, č. 225, 927 05 Dlhá nad Váhom
Ing. Lucia Adamcová, Lomonosova 6, 917 08 Trnava
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa - OpaK, OH
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Michlovský, spol. s r.o., UC1, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod: Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa
k spisu
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