OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
V Šali, dňa 07.02.2018

OU-SA-OSZP-2018/002028-2-Veg

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí vodoprávneho konania podľa § 73 ods. 5 vodného zákona verejnou vyhláškou
a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia
Dňa 23.01.2018 bola na tunajší úrad podaná žiadosť od stavebníka: IQ BÝVANIE, s.r.o.,
Mierová 1431/55, 924 01 Galanta zastúpený splnomocneným zástupcom spoločnosťou
PeTEXO, s.r.o., Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa, zastúpená konateľkou – Ing. Erikou Petrovou
o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodných stavieb:
„SO-05 Vodovod“
V rozsahu:
Navrhovaný vodovod pozostáva z nasledovných vetiev:
VODOVODNÁ PRÍPOJKA TVL
Vetva „A“
HDPE
Vetva „B“
HDPE
Vetva „C“
HDPE

DN100
d160x9,5
d110x6,6
d160x9,5

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

9m
547bm
324bm
403bm

Pripojovací vodovod je dimenzie DN 150 z materiálu HDPE. Samotný rozvod v území je
navrhovaný DN100 a DN150. Verejná časť vodovodu je navrhnutá z rúr HDPE SDR 17,6 ,
d160x9,5 a HDPE SDR 17,6 , D110x6,6. Pre potreby navrhovaného územia je postačujúca
dimenzia DN110, z toho dôvodu je navrhnuté napojenie na existujúci vodovod dimenzie DN100
z liatiny nachádzajúci sa na konci zastavaného územia obce.
„SO-06 Splašková kanalizácia“
V rozsahu:
Splašková kanalizácia gravitačná pozostáva z nasledovných vetiev:
Vetva „A“ DN 400
Sklon 0,500%
L= 323,77m
Vetva „B“ DN 400
Sklon 0,500%
L= 272,87m
Splašková kanalizácia je vedená južným smerom. Tu je navrhovaná nová prečerpávacia stanica.
Výtlak je potom následne realizovaný do gravitačnej kanalizácie DN400 nachádzajúcej sa na
Družstevnej ulici. Do novonavrhovanej čerpacej stanice budú zaústené splaškové vody z nami
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navrhovaného územia IBV Šaľa – Pekná cesta. Gravitačnú kanalizáciu navrhujeme z PVC
kanalizačných rúr s označením PVC dimenzie DN400 so sklonom 0,500%. Na potrubí budú
osadené spojené revízne šachty z prefabrikovaných dielcov DN1000mm. Šachta bude ukončená
liatinovým poklopom DN600mm. Šachtové dno sa urobí monolitické podľa zaústenia kanalizácie
do šachty. Kanalizačné prípojky – verejná časť sú navrhnuté z potrubia PVC a dimenzie DN150,
budú napojené na kanalizačnú vetvu pomocou odbočiek D415/150mm vo vrchnej tretine hlavného
rozvodu.
SO-07 „Prečerpávacia stanica“
V rozsahu:
Prečerpávacia stanica je dimenzovaná na plnú kapacitu v zmysle požiadavky územného lánu zóny –
t.j. na 1254 obyvateľov. Pre prečerpávanie splaškových vôd je navrhovaná Čerpacia stanica
z polyesteru – typ SRT (dodávateľ fy. MEA). Čerpacia stanica je určená k automatickému
prečerpávaniu splaškových vôd. Čerpacia stanica SRT je kompaktná sklolaminátová nádrž vyrobená
technológiou navíjania sklených vlákien. V čerpacej stanici sú navrhované dve čerpadlá vybavené
rezacím a melúcim zariadením. Čerpadlá sú osadené na dne na kovovom sedle na konci vodiacej
konzoly.
SO-08 „Tlaková kanalizácia“
V rozsahu:
Tlaková kanalizácia pozostáva z nasledovnej vetvy:
Vetva „C“
d110x6,6
Sklon 0,100%
L= 470,79m.
Z navrhovanej prečerpávacej stanice je navrhovaný výtlak do gravitačnej kanalizácie DN400
z betónu nachádzajúcej sa na konci zastavaného územia obce na Družstevnej ulici. Výtlačné
potrubie z prečerpávacej stanice ja navrhované z potrubia HDPE PE100 SDR17 – dimenzie
d110x6,6.
ktoré sú súčasťou stavby: „IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra“
na parcelách parc. č.: KN registra „C“ 2844/9, 2848/12, 2848/15, 2848/16, 2848/17
KN registra „E“ 1393/201
kat. územie :
Šaľa
charakter stavby:
trvalá
Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.
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“)
v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov
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Oznamuje
začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania
v zmysle § 73 ods. 5 vodného zákona a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne
pojednávanie
na deň 22. marca 2018 (t.j. štvrtok) o 9,00 h
so stretnutím účastníkov na Okresnom úrade Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom úrade
Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie 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:
IQ BÝVANIE, s.r.o., Mierová 1431/55, 924 01 Galanta
PeTEXO, s.r.o., - Ing. Erika Petrová, Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa
Ing. Michal Lopatka, Hodská 1372, 924 01 Galanta
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa
Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva a
právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté:

1.
2.
3.
4.
5.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a musí byť vyvesené po
dobu 30 dní na úradnej tabuli Mesta Šaľa, 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 Mesto Šaľa 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.
Na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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, OH
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01
Šaľa
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolného Váhu,
Dolná 16, 927 00 Šaľa
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
Západoslovenská distribučná a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod: Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa
k spisu
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