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Verejná vyhláška
Vec
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania
_____________________________________________________________________
Žiadateľ: SMF MARKO, s.r.o., Bratislavská 4, 917 02 Trnava, IČO 46 663 053,
v splnomocnenom zastúpení stavebníkov: Andrej Kozačenko, Michalská 10, 920 01 Hlohovec,
Lenka Kozačenková, Michalská 10, 920 01 Hlohovec, Richard Rehák, Podzámska 29,
920 01 Hlohovec, Marek Šangala, Hurbanova 81, 920 01 Hlohovec; podal dňa 24. 09. 2018
na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie
povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)
- na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z navrhovaných komunikácií a chodníkov stavby
„IBV Panská niva II – 2. etapa Hlohovec“, cez vsakovacie objekty systému Rehau Rausikko
VS1-VS7 na parc. č. 3859/1, VS8 na parc. č. 3083/1, 3859/1, VS9 na parc. č. 3859/1, 3859/145,
3859/146, v katastrálnom území Hlohovec, nepriamo do podzemných vôd.
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 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 ako
príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 vodného zákona, upovedomuje podľa § 73
ods. 4 a 5 vodného zákona účastníkov konania o začatí vodoprávneho konania o povolenie
na osobitné užívanie vôd a určuje lehotu 8 dní, dokedy môžu účastníci konania uplatniť svoje
námietky alebo pripomienky. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Do podkladov
žiadosti možno nahliadnuť na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné
prostredie, Jarmočná 3, Hlohovec.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 4 vodného zákona. Oznámenie
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec zverejňuje písomnosť
súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom
v mieste obvyklým.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

Doručí sa:
1. SMF MARKO, s.r.o., Bratislavská 4, 917 02 Trnava
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834,
921 80 Piešťany
3. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec (vyvesenie verejnej vyhlášky)
4. účastníkom konania, ktorí môžu byť navrhovaným rozhodnutím dotknutí; vlastníkom
dotknutých pozemkov; verejnosti a dotknutej verejnosti podľa § 24 zákona č. 24/2006 Z. z.
sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou
5. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP, ŠSMER
6. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP - k spisu

