OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Č. k. OU-SA-OSZP-2019/003607-5-Žiš.

V Šali, dňa 26.03.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí vodoprávneho konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia
verejnou vyhláškou
Dňa 15.03.2019 bola na tunajší úrad doručená a v dňoch 22.03.2019 a 26.03.2019 bola
doplnená od stavebníka Ing. Františka Mrázika – AGROPOL, so sídlom Žihárec č. 786, 925
83 Žihárec, IČO: 17 644 534 žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie
vodnej stavby:
„Vybudovanie závlahového systému“
na pozemku par. Č.“ KN-C 2411/1
kat. úz.:
Selice
charakter stavby:
dočasná (po dobu platnosti nájomnej zmluvy so
pozemkovým fondom).
v rozsahu:
SO 1 Čerpacia stanica
SO 2 Filtračná stanica
SO 3 Prívodné a rozvodné potrubie
SO 4 Riadenie závlahy
SO 5 Vlastný závlahový detail

Slovenským

Dňom podania žiadosti 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 a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 (ďalej len „správny poriadok“)
oznamuje
začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania
v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v zmysle §
61 ods. 2 daného zákona
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upúšťa
od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i
dotknuté orgány štátnej správy.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti
o životné prostredie, Hlavná 2/1, Šaľa.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce Selice, na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke správneho orgánu
www.minv.sk. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania a účastníkom konania,
ktorých pobyt nie je známy (§ 26 zákona o správnom poriadku). Posledný deň vyvesenia je dňom
doručenia.
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Oznámenie sa doručí:
1. Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania:
stavebníkovi, projektantovi, vlastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb
na nich.
Vyvesené dňa...................................................

Zvesené dňa............................................

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

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

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Selice 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:
1. Ing. František Mrázik – AGROPOL, č. 786, 925 83 Žihárec
2. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
4. Obec Selice, Obecný úrad, Sov. Armády 1131, 925 72
5. SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11Bratislava
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 01 Nitra
9. k spisu
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