OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
V Šali, dňa 25.01.2018

OU-SA-OSZP-2018/001884-2-Veg

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia
Dňa 16.01.2018 bola na tunajší úrad podaná žiadosť od žiadateľa: Obec Dlhá nad Váhom,
č. 225, 927 05 Dlhá nad Váhom vo veci návrhu na vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby:
„Kanalizácia“
V rozsahu: Verejná tlaková kanalizácia HDPE100-DN50-D63x3,8mm – 156m
Splaškové vody z jednotlivých objektov sú gravitačným spôsobom odvádzané kanalizačnou
vodotesnou prípojkou z PVC s dimenziou DN150 do domovej zbernej kanalizačnej šachty. Zo
šachty odpadové vody prečerpajú pomocou kalového čerpadla so sekacím nožom do verejnej
tlakovej siete. Verejná tlaková kanalizácia z HDPE potrubia bude vedená vedľa miestnej
komunikácie v pásme od kraja komunikácie 0,5-0,8m v zelenom páse.
ktoré sú súčasťou stavby:

„IBV – 5 rodinných domov“

na parcelách parc. č.:

KN registra „C“ 532, 590/1, 4851/4
KN registra „E“ 533/1

kat. územie :

Dlhá nad Váhom

charakter stavby:

trvalá

Dňom podania žiadosti bolo konanie začaté.
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“)
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v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje v zmysle § 80 stavebného
zákona v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona začatie kolaudačného konania a na prerokovanie
návrhu
nariaďuje
ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením
na deň 08. marca 2018 (t.j. štvrtok) o 9,00 h
so stretnutím účastníkov na:
Obecnom úrade Dlhá nad Váhom, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 225
Do podkladov rozhodnutia možno v pracovných dňoch nahliadnuť na Okresnom úrade Šaľa, odbore
starostlivosti o životného prostredie počas úradných hodín a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona svoje námietky a stanoviská 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:
1. Obec Dlhá nad Váhom, č. 225, 927 05 Dlhá nad Váhom
2. RNDr. Alexander Tirinda, Dlhá nad Váhom č. 29, 927 05 Dlhá nad Váhom
3. Oskár Alaxa, Hurbanova 912/4, 927 01 Šaľa
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a musí byť vyvesené po
dobu 30 dní na úradnej tabuli obce Dlhá nad Váhom a 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.
Dotknutým orgánom na vedomie:
1. Ing. Ladislav Horváth, Clementisove Sady 906/14, 924 01 Galanta

2. HWGS PROJEKCIA TZB, Ing. Ákos Szabó, P.Pázmaňa 2125/27, 927 01 Šaľa
3. AQUAMONT spol. s r.o., Matúškovo č. 339, 925 01 Matúškovo
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – OpaK
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – OH
Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Michalovský s.r.o., UCI. Letná 796/9, 927 01 Piešťany
Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky, a.s., Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod: Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Západoslovenská distribučná a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
k spisu
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