OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Č. k. OU-SA-OSZP-2018/004082-8-Žiš.

V Šali, dňa 12.10.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí vodoprávneho konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia
verejnou vyhláškou
Dňa 19.04.2018 bola na tunajší úrad doručená od stavebníka NOURUS - MÄSO, s.r.o.,
Tešedíkovo č. 1532, 925 82 Tešedíkovo, IČO: 47 335 718 žiadosť o vydanie vodoprávneho
povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Vzhľadom k tomu, že správny orgán v priebehu
konania zistil, že je potrebné k vydaniu povolenia doplniť žiadosť o potrebné dokumenty,
rozhodol o prerušení konania a vyzval stavebníka na doplnenie podania. Stavebník postupne
žiadosť dopĺňal.
Žiadosť bola podaná na vodnú stavbu:
„SO 04 Čistiareň odpadových vôd“
je súčasťou stavby:
miesto stavby:
na pozemkoch:

„Intenzifikácia bravčovej porážky Nourus mäso s.r.o. - Tešedíkovo “
Areál mäsokombinátu, Tešedíkovo

parc. č. :KN-C 4126/90 (LV č. 5801: NOURUS-MÄSO, s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 1532
Fitusová Eszter, 925 82 Tešedíkovo č. 1170)
KN-C 4126/92 (LV č. 4363: SANI, s.r.o., Hodská 1277, 924 01 Galanta)
kat. úz. Tešedíkovo.
Odpadové vody vznikajú pri porážke jatočných ošípaných, prasníc, príprave bravčových
polovíc rôznych druhov. Samostatne sú zhromažďované odpadové vody z plôch pre živé zvieratá
a krv porážaných zvierat. Odpadové vody sú odvádzané vnútro-areálovou kanalizáciou PVC
DN315 do nového objektu ČOV.
ČOV je ucelené zariadenie, nie je členené na menšie objekty. Technológia je tvorená
sústavou betónových nádrží, prepojovacích potrubí, priestoru ČOV a miestnosti obsluhy.
Predčistená odpadová voda bude odvážaná cisternami na ČOV Šaľa.
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.
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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 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 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
upúšťa
od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská i dotknuté orgány štátnej správy.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
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Oznámenie sa doručí
1. verejnou vyhláškou stavebníkovi, vlastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov
a stavieb na nich, projektantovi, stavebnému dozoru:
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce Tešedíkovo a na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa 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 Tešedíkovo 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.
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NOURUS - MÄSO, s.r.o., Tešedíkovo č. 1532, 925 82 Tešedíkovo
SANI, s.r.o., Hodská 1277, 924 01 Galanta
Fitusová Eszter, 925 82 Tešedíkovo č. 1170
Ing.Marek Szelle, Báč. 119, 930 30 Báč – projektant
Ing. Miriam Károlyiová, Agátova 2510, 924 01 Galanta- stavebný dozor
Obec Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – OpaK,
OH
Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1 , 927 01 Šaľa
Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II 8, 949 01 Nitra
OR Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova ul č. 58, 949 63 Nitra
Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa
k spisu
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