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Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta 

Číslo: OU-GA-OSZP-2019/001890/OV/SV                                               Galanta 15. 04. 2019  

           OU-GA-OSZP-2018/010974 

 

 

                                                             OZNÁMENIE 
o začatí stavebného konania o povolení vodnej stavby podľa § 61, ods. 4 zákona                    

č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou  

a upustenie od ústneho pojednávania. 

 

 

Navrhovateľ, Mesto Galanta, zast. primátorom mesta Petrom Paškom, podal dňa 

20. 09. 2018 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a na 

uskutočnenie vodnej stavby: 

 

„SO 04 Rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky, SO 03 

Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky, SO 05-1 Dažďová 

kanalizácia spevnených plôch, SO 05-2 Dažďová kanalizácia strechy“ 

 

budovanej v rámci stavby 

 

„Výstavba nájomných bytových domov – Galanta“ 

 

 

na pozemkoch KNC parc. č. 5089/10, 1160/1, 1151/16, 3815/1, 3826/1 v kat. úz. Galanta 

a pozemkoch KNE parc. č. 942, 950/201, 913/210 v kat. úz. Galanta. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Keďže podanie nebolo úplné, tunajší úrad rozhodnutím č. OU-GA-OSZP-

2018/010974/OV/SV zo dňa 15. 10. 2019 vodoprávne konanie prerušil a vyzval investora 

žiadosť doplniť o potrebné náležitosti. Dňa 21. 01. 2019 bola úradu doručená žiadosť mesta 

Galanta o predĺženie termínu na doplnenie žiadosti. Po doložení potrebných dokladov tunajší 

úrad pokračoval v konaní. 

 
 

Stavba „Výstavba nájomných bytových domov - Galanta“, v rámci ktorej budú 

uvedené stavebné objekty budované, bola umiestnená územným rozhodnutím obce Dolný 

Chotár, vydaným pod číslom OSP 49/2018 zo dňa 04. 04. 2018, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 09. 05. 2018. 
 

 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán 

štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a/ a c/ zák. č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) a podľa § 5 ods. 1 zák. č. 

525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. 
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č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje  v súlade s ust. § 61 

ods. 3 a 4 stavebného zákona začatie stavebného konania verejnou vyhláškou o povolení 

vodnej stavby a súčasne  

upúšťa  
 
 

od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

 

  Do spisového materiálu možno nahliadnuť na tunajšom odbore (1. posch.,            

Mgr. Veronika Sabová, č. kanc. 33). 

 

  Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky, námietky a 

stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr v termíne do 7 pracovných dní odo 

dňa doručenia oznámenie, inak sa na ne neprihliadne.  

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca 

písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Timea Okruhlicová 

                                                                                                        vedúca odboru  

 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 30 dní na úradnej tabuli mesta Galanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(pečiatka, podpis primátora)                                                     (pečiatka, podpis primátora)  

 

 

  


