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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisťovaním

Stavebník: Mesto Hlohovec, zastúpené primátorom Ing. Miroslavom Kollárom,
IČO 00 312 509, podal dňa 12.06.2019 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti
o životné prostredie, žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Rekonštrukcia
vodovodnej siete v areáli cintorín Hlohovec – 2. časť“, na pozemku parc. číslo 6191/1, k. ú.
Hlohovec.
Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pre stavebné konanie špeciálneho
stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona vydal miestne príslušný orgán územného
plánovania Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec dňa 20.06.2019 pod číslom
37883/2019/1392
Dňom podania žiadosti bol začaté stavebné 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 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“)
a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), oznamuje podľa § 73 vodného zákona a podľa § 61 stavebného zákona začatie
stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a pretože sú známe
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby
upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
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Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote
sú povinné oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Do podkladov žiadosti možno
nahliadnuť na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná
3, Hlohovec.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce,
a súčasne sa zverejní iným spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa pokladá
posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Oznámenie sa doručí:
Účastníkom konania:
1. Mesto Hlohovec, primátor Ing. Miroslav Kollár, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
2. SPOL-LIPA, s.r.o., Ľuboš Gregor, Nám. Sv. Michala 30, 920 01 Hlohovec
3. Ostatným účastníkom konania (vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, dotknutých
stavieb) sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona
Dotknutým orgánom:
4. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
5. Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
6. O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov
7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 01 Trnava
9. Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
10. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH
11. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie – k spisu

