OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Šaľa, dňa 10.06.2019

OU-SA-OSZP-2019/004837-4-Veg

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámenie
verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby
a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia
Dňa 20.05.2019 bola na tunajší úrad podaná žiadosť od stavebníka J. Vince, s.r.o.,
Kráľová nad Váhom 320, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 46 479 236 o vydanie
dodatočného stavebného povolenia na vodné stavby:
Vodovod
V rozsahu:
Rozvod vody je vybudovaný z tlakových rúr HDPE 100, PN 10-SDR 17, Ø110 mm (DN 100)
celkovej dĺžky145,60 m. Na konci je umiestnený nadzemný požiarny hydrant DN 80 v prevedení
ako kalník. V rámci stavby sa vybudovali aj vodovodné prípojky (11ks) z rúr HDPE 100, PN 10SDR 17, Ø32 mm (DN) pre jednotlivé pozemky, v celkovej dĺžke 76,50m.

Kanalizácia
V rozsahu:
Tlaková kanalizácia sa vybudovala z rúr tlakových HDPE 100, PN 10-SDR 17, Ø63 mm (DN50)
dĺžky136,20 m, Ø90 mm (DN 80) dĺžky 66,70 m a gravitačná kanalizácia z PVC rúr DN 300
dĺžky 12,10. V rámci stavby sa vybudovali aj tlakové kanalizačné prípojky (11ks) z rúr
tlakových HDPE 100, PN10 – SDR 17, Ø40 mm (DN32) celkovej dĺžky 82,90m pre rodinné
domy, ukončené na jednotlivých pozemkoch investora.
ktoré sú súčasťou stavby:

„Nový stavebný obvod v Kráľovej nad Váhom“

stavebníkovi:

J. Vince, s.r.o., Kráľová nad Váhom 320, 925 91 Kráľová nad
Váhom
KN-C 1447/6, 1447/28, 1447/15, 1447/16, 1447/10, 1447/17,
1447/18, 1447/19, 1447/21, 1447/5, 1447/20, 1447/4
KN-E 799/100, 799/200
Kráľová nad Váhom
trvalá

na pozemkoch:
kat. územie:
charakter stavby:

Uvedeným dňom bolo konanie začaté.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neobsahovala náležitosti, tunajší úrad vyzval žiadateľa
listom č. OU-SA-OSZP-2019/004837-2-Veg zo dňa 22.05.2019 o doplnenie podania v lehote 30
dní odo dňa doručenia a zároveň konanie prerušil. Stavebník žiadosť doplnil naposledy dňa
06.06.2019 v požadovanej lehote.
Telefón
+421/961 34 2061

Fax
+421/961 34 2009

E-mail
silvia.veghova@
minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

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 podľa §88a stavebného zákona nariaďuje ústne
pojednávanie spojené s miestnym šetrením
na deň 30. júla 2019 (t. j. utorok) o 9,00 h
so stretnutím účastníkov na
Obecnom úrade Kráľová nad Váhom, č. 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom
úrade Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie a pri ústnom pojednávaní.
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, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za
to, že ich stanovisko je kladné
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

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 6 vodného zákona a musí byť vyvesené
po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce Kráľová nad Váhom, na úradnej tabuli správneho orgánu a na
internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Oznámenie sa doručí:
Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania:
stavebníkovi, projektantovi, vlastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich.
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1. Obec Kráľová nad Váhom – úradná tabuľa

..............................

...............................

vyvesené dňa

zvesené dňa

Pečiatka, podpis:
2. Okresný úrad Šaľa – úradná tabuľa:
..............................

...............................

vyvesené dňa

zvesené dňa

..............................

...............................

vyvesené dňa

zvesené dňa

Pečiatka, podpis:
3. Okresný úrad Šaľa – webové sídlo:

Pečiatka, podpis:

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Kráľová nad Váhom toto potvrdené oznámenie v jednom vyhotovení
zašle späť špeciálnemu stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné
prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Na vedomie:
J. Vince, s.r.o., č. 320, 925 91 Kráľová nad Váhom
Obec Kráľová nad Váhom, č. 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
Ing. Alfrád Gáspár, č. 1193, 925 42 Trstice
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, OPaK
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01
Nitra
8. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra
9. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod: Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
13. k spisu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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