OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
V Šali, dňa 19.07.2018

OU-SA-OSZP-2018/004251-5-Veg

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí vodoprávneho konania podľa § 73 ods. 6 vodného zákona verejnou vyhláškou
a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia
Dňa 26.04.2018 bola na tunajší úrad podaná žiadosť od stavebníka: HP centrum ESO,
s.r.o., Hlavná 8, 927 01 Šaľa, IČO: 36 273 295 o vydanie povolenia podľa § 21 na osobitné
užívanie vôd a vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:
„Dažďová kanalizácia“
v rozsahu: Dažďová kanalizácia rieši odvod zrážkových vôd z novonavrhovaných spevnených
parkovacích plôch zo zámkovej dlažby od 14 nových parkovacích státí pre osobné automobily
a k nim priľahlej plochy pre vjazd a výjazd automobilov do navrhovaného vsakovacieho
systému, ktorý bude umiestnený priamo pod spevnenou parkovacou plochou na pozemku
stavebníka. Odvodnenie navrhovaných spevnených parkovacích plôch zo zámkovej dlažby je
riešené vyspádovaním týchto plôch do troch navrhovaných prefabrikovaných betónových
uličných vpustov UV1 až UV3 s liatinovou pojazdnou mrežou 500x500mm pre zaťaženie podľa
projektu spevnených plôch. Prečistená zrážková voda z uličného vpustu s osadením ORL Pureco
Envia CRC bude odvádzaná zvodovým kanalizačným potrubím PVC-U DN150 do vsakovacieho
systému Ekodren. Navrhovaný vsakovací systém VS bude tvorený 48 vsakovacími blokmi
Ekodren.
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Zmena účelu využitia priestorov obchodu a služieb na
polyfunkčný objekt
KN registra „C“ 1983/14, 2005/1, 2005/3
Šaľa
trvalá

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neobsahovala predpísané náležitosti, tunajší
úrad vyzval žiadateľa listom č. OU-SA-OSZP-2018/004251-2-Veg zo dňa 03.05.2018
o doplnenie podania v lehote 60 dní odo dňa doručenia a zároveň konanie prerušil. Stavebník
žiadosť doplnil naposledy dňa 16.07.2018 v požadovanej lehote.
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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
Oznamuje
začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom
konania v zmysle § 73 ods. 6 vodného zákona a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej
žiadosti ústne pojednávanie
na deň 23. augusta 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 verejnou vyhláškou:
1. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva
a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté:
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 6 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.
11.
12.
13.
14.

HP Centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, 927 01 Šaľa
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 00 Šaľa
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
MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Salamon Internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
Stavebné bytové družstvo, Horná 926/1, 927 01 Šaľa
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
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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