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Vec
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Verejná vyhláška

Dňa 15.11.2019 bola na tunajší úrad doručená žiadosť stavebníka Mária Hrabovského, 919 04 Lošonec 580 o vydanie
povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

„Splašková kanalizácia“,

realizovanej v rámci hlavnej stavby: ,,Novostavba penziónu s reštauráciou a wellness“, na pozemkoch v k. ú.:
Lošonec, parc. Reg. ,,C“ č.: 515/78, 515/77, 515/125 a 515/123.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len ,,OÚ - ŠVS"), ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 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, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 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“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 73 vodného
zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania.

Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši návrh odvádzania splaškových odpadových vôd z novostavby penziónu s reštauráciou
a wellness v k. ú. Lošonec.
Vzhľadom na výškové osadenie objektov je navrhovaná splašková kanalizácia delená na dve vetvy. Samostatnou
vetvou sa do verejnej kanalizácie zaústi objekt SO 01- penzión s reštauráciou, samostatnou objekty SO 02 a SO 03.
Z objektu SO 01 bude vedené kanalizačné potrubie z PVC DN 200 dĺžky cca 3 m do navrhovanej šachty KŠ1. Do
šachty KŠ1 bude zvedená aj tuková kanalizácia D 160 s lapačom tukov NS4B s min. prietokom 2 l/s.
Splaškové odpadové vody z objektov SO 02 a SO 03 budú odvádzané navrhovaným potrubím z PVC D200 dĺžky
29,5 m do šachty KŠ2.
Úseky od šachiet KŠ1 a KŠ2 po zaústenie do plánovanej verejnej kanalizácie budú povolené v rámci verejnej
kanalizácie.
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Nakoľko sú OÚ - ŠVS dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania spojeného s miestnym
šetrením.

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na OÚ - ŠVS a svoje námietky a pripomienky uplatniť
do 7 pracovných dní od zvesenia tohto oznámenia. Na pripomienky alebo námietky, ktoré mohli byť uplatnené v
územnom konaní, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak
podľa ustanovenia § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom oddelení OÚ ŠVS, Kollárova 8, č. dverí 234 v stránkové
dni:
pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
štvrtok 8.00 -12.00, 13.00 -15.00
piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Po
uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia
a zvesenia.

................................................
vyvesené dňa

............................................
zvesené dňa

Upresnenie doručovania:
OR PZ - ODI
SVP OZ Piešťany, Správa dolného Váhu

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Mário Hrabovský, Lošonec 580, 919 04
Smolenice
Obec Lošonec, Lošonec 62, 919 04 Lošonec
Lucia Adamcová, Ulica Andreja Hlinku 3660/4,
917 01 Trnava 1
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36,
811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie
Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917
01 Trnava 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825
11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62
Bratislava 15
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v
Trnave, Starohájska 3, 917 01 Trnava 1
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