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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec
Oznámenie orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných úprav na vodnej stavbe
„Vlčany - rekonštrukcia zhybky“
Dňa 13.07.2018 bolo na tunajší úrad od žiadateľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s. Nitra, so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra podané ohlásenie
stavebných úprav na vodnej stavbe „Vlčany - rekonštrukcia zhybky“ ako príslušnému
špecializovanému stavebnému úradu (pre vodné stavby), podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a v súlade s § 55 ods. 2 písm. c) a § 57 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.

Projekt rieši rekonštrukciu odstavenej zhybky DN500 v k.ú. Vlčany. Jestvujúci
diaľkovodný systém na trase Vlčany – Nové Zámky je vedený pod riekou Váh zdvojenou
zhybkou. Jedna vetva zhybky oceľ DN500 je v súčasnosti z dôvodu vysokej poruchovosti mimo
prevádzky. Druhá vetva zhybky HDPE PE100 DN400 je po rekonštrukcii v prevádzke.
Rekonštrukcia odstavenej zhybky je navrhnutá v inundačnom území rieky Váh. Navrhovaná
zhybka bude vedená pod riekou Váh riadeným pretláčaním chráničky HDPE PE100 RC, SDR17,
D630x37,4, do ktorej sa nasunie vodovodné potrubie HDPE PE100 RC, SDR11, D450x40,9
dĺžky 234m. Začiatok a koniec trasy sa prepojí na jestvujúce oceľové potrubie DN500.
Územie na ktorom budú realizované stavebné úpravy sa nachádza v k.ú Vlčany na
nasledovných pozemkoch: 6058 (E-4694/9, 4694/10, 6058, 5192), 5192 (E3221/1, 3221/2,
3222), 3217 (E-5192), 3223/1 (E-5192)
Ohlásenie bolo na tunajší úrad podané z dôvodu, že podľa ustanovenia § 55 ods. 2
písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov, pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad
stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a
neohrozujú sa záujmy spoločnosti, postačí na ich uskutočnenie ohlásenie príslušnému
stavebnému úradu.
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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 v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR 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“), na základe žiadosti a po preskúmaní
podkladov

oznamuje investorovi
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949
60 Nitra, IČO: 36 550 949, že nakoľko je predmetná stavba vodná stavba povolená a uvedená
do riadneho užívania v zmysle platných predpisov, na stavebné úpravy v rámci existujúcej
vodnej stavby v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s §57 ods.2 stavebného zákona na
realizáciu rekonštrukcie vodnej stavby „Vlčany – rekonštrukcia zhybky“ postačuje podané
ohlásenie realizovaných prác tunajšiemu úradu.

K predloženému ohláseniu stavebných úprav k vodnej stavbe boli doložené nasledovné
doklady:








žiadosť od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
projektová dokumentácia k ohláseniu stavebných úprav – 2x,
prehľadná situácia so zakreslením trasy stavebných úprav,
listy vlastníctva vlastníkov dotknutých parciel,
kópie z katastrálnych máp (riešeného územia) so zakreslením trasy vodovodu,
správny poplatok,
stanoviská od:
- Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
- obce Vlčany,
- Okresného úradu Šaľa,odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS,OH, OPaK),
- SPP Distribúcie, a.s.,
- Západoslovenskej distribučnej, a.s.,
- Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Piešťany,
- Slovak Telekom, a.s.,
- Michlovský, spol. s r.o.,
- Ministerstva obrany SR,
- Ministerstva dopravy a výstavby SR

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad k ohláseniu stavebných úprav vodnej stavby „Vlčany – rekonštrukcia zhybky“

nemá pripomienky a súhlasí
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za splnenia nižšie uvedených podmienok:
I. Všeobecné podmienky:
 realizáciu rekonštrukcie uskutočniť podľa predloženej projektovej (overenej)
dokumentácie,
 stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské
technické normy,
 oznámiť tunajšiemu úradu (orgánu štátnej vodnej správy) a dotknutým obciam dátum
začatia prác stavebných úprav a to 15 dní pred ich realizáciou ako následné ukončenia
prác,
 po dokončení stavebných úprav budú pozemky dané do pôvodného stavu, tak aby mohli
byť využívané na doterajší účel,
 v prípade spôsobenia škôd pri realizácii stavebných úprav ich stavebník odstráni na vlastné
náklady,
 použité materiály, výrobky a zariadenia v rámci navrhovanej rekonštrukcie musia byť
certifikované a spĺňať príslušné technické normy,
 pri realizácii prác v rámci uvažovanej rekonštrukcie je potrebné, aby použité prístroje boli
zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd ako aj do okolitého
prostredia,
 prípadné drobné zmeny, ktoré by vyplynuli z realizácie stavebných úprav je potrebné
prerokovať s tunajším úradom ešte pred ich zrealizovaním a zakresliť do situačného
výkresu po ukončení rekonštrukcie,
 nakoľko táto rekonštrukcia nepodlieha kolaudačnému konaniu, podmienky vyplývajúce zo
správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií
je nutné zrealizovať pred začatím stavebných úprav resp. v čase realizácie uvedenej akcie,
 v rámci stavebných úprav je potrebné viesť stavebný denník (ten musí byť umiestnený na
stavenisku),
 pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na
úseku ochrany prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Z. z. a ním súvisiacimi predpismi),
 pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na
úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z. z. a ním súvisiacimi predpismi),
 pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na
úseku ochrany ovzdušia (zákon č. 137/2010 Z. z. a ním súvisiacimi predpismi),
 pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na
úseku vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami (zákon č. 364/2004 Z. z. a zákona
č. 7/2010 Z. z. a nimi súvisiacimi predpismi),
 stavebné úpravy a rekonštrukciu je možné realizovať len v rozsahu tohto oznámenia.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov
štátnej správy, vlastníkov pozemkov a dotknutých organizácií
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
V súvislosti s vyjadrením č. 18961/2018 zo dňa 07.03.2018


Súhlasí za nasledovnej podmienky:
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- Navrhujeme posúdiť možnosť pripojenia novej zhybky na jestvujúce potrubie oceľ DN
500 cez menší počet kolien 450/48° - viď výkres E.5.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – útvar pitvnej vody a odpadovej vody
V súvislosti s vyjadrením č. 18737/332 zo dňa 06.03.2018


Súhlasí za nasledovnej podmienky:
- V prílohe B – súhrnná technická správa v bode 2.1 je korekčná chyba „HDPE PE100
RC, DSR17 D450x40,9“

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ochrana prírody a krajiny
V súvislosti s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2018/003132-2 zo dňa 06.03.2018


Súhlasí bez pripomienok

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odpadové hospodárstvo
V súvislosti s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2018/003218-2-Or zo dňa 07.03.2018

-

-

Súhlasí za nasledovných podmienok:
Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14
zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona
o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom
štádiu vykonávajú.
Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5
zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor
predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi, resp. predloží o spôsobe
naloženia so vzniknutým odpadom čestné prehlásenie.

Obec Vlčany
V súvislosti s vyjadrením č. 801/2018 zo dňa 16.03.2017
 Súhlasí bez pripomienok
Západoslovenská distribučná, a.s.
V súvislosti s vyjadrením zo dňa 21.03.2018


Súhlasí za pripomienok:

 potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať
podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 45
 žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma
v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia
a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so
stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržaní ustanovení § 43 Zákona
o energetike č. 251/2012 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné
vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia
 za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
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SPP Distribúcia, a.s.
V súvislosti s vyjadrením č. TD/NS/0169/2018/Kr zo dňa 20.03.2018
 Súhlasí za nasledovných podmienok:
 Po posúdení predloženej PD vyššie uvedenej stavby konštatuje, že umiestnenie vyššie
uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPPD.
 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727,
 Upozorňujeme, že SPP-D, môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až
150 000,- € poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného
činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania
a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
Michlovský, spol. s r.o.
V súvislosti s vyjadrením č. BA-0797/2018 zo dňa 07.03.2018
 Nedôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08
Bratislava
Upozorňujeme, že:
 Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať
TKZ iných prevádzkovateľov
 Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom
toho vyjadrenia. Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo
poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä
tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie
objednateľ farbou, alebo kolíkmi/
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30cm
od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
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 Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
 Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovanie zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ
 Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
 Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907
721 378
 Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníkov servisu ku kontrole
o nepoškodení trasy.
Slovenský vodohospodárske podnik, š.p., OZ Piešťany
V súvislosti s vyjadrením č. CS SVP OZ PN 3146/2018/2 , CZ 9490/210/2018 zo dňa
19.03.2018
 Súhlasí za nasledovných podmienok:
 Podzemné križovanie vodovodného potrubia s korytom toku Váh požadujeme riešiť
v zmysle STN 73 6822. Projektovaná niveleta dna koryta toku Vám v mieste
navrhnutého križovania je na kóte 103,70 m n.m. Pri navrhnutom križovaní, potrubie pod
korytom rieky Váh v širke plavebnej dráhy (š= 80m) bude umiestnené v rozmedziach kót
99,62 m n.m. – 100,20 m n.m., ktoré zabezpečuje predpísane krytie potrubia.
S navrhnutou hĺbkou križovania koryta súhlasíme.
 S umiestnením štartovacej jamy vo vzdialenosti cca 38,0 m od pravostrannej brehovej
čiary Váhu a cieľovej jamy vo vzdialenosti cca 33,3 m od ľavostrannej brehovej čiary
súhlasíme. Pri prácach prepojenia zhybky na existuj. vodovod dbať na to, aby neboli
porušené svahy koryta toku Váh.
 Narušený terén v mieste križovania uviesť do pôvodného stavu.
 Na stavebné práce vykonávané v inundačnom území vodného toku Váh je potrebné
podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán
zabezpečovacích prác a ešte pred jeho schválením OÚ Šaľa, Odborom starostlivosti o ŽP
ho odsúhlasiť na SVP, š.p. OZ Piešťany (p. Uváčik, 033/7764 808).
 Za vzniknuté škody počas stavebných prác a na objekte vodovodu prechodom veľkých
vôd ako správca vodného toku nezodpovedáme (§ 49 ods. 5 vodného zákona).
 Ku kolaudácii žiadame prizvať zástupcu Správy povodia dolného Váhu Šaľa (p.
Makácsa), kde nám bude odovdzadaná dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
a porealizačné zameranie novej vodovodnej zhybky v mieste križovania s korytom rieky
Váh v súradnicovom systéme.
 Upozorňujeme, že k realizácii novej zhybky je potrebné aj vyjadrenie Dopravného úradu
Bratislava, divízia vnútrozemskej plavby, nakoľko sa jedná o výhľadovo sledovanú
vodnú cestu.
Slovak Telekom, a.s.
V súvislosti s vyjadrením č. 6611807276 zo dňa 14.03.2018
 Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti
rušeniu.
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 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení
(14.09.2018), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti,
v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu
alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu,
 Stavebník alebo ním poverené osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred
spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk
+421 37 6566312, +421 0902 719 875
 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následne realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Bratislava
V súvislosti s vyjadrením č. ASM-50-531/2018 zo dňa 01.03.2018
 Súhlasí za nasledovných podmienok:
 Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú
v priestore stavby evidované.
 Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby
(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
 Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky
ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie
a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým
ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo
ďalšiemu prerokovaniu.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
V súvislosti s vyjadrením č. 07230/2018/SVD/36530 zo dňa 16.05.2018
 Súhlasí s realizáciou stavby.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok nie je možné tieto stavebné úpravy v rámci
vodnej stavby zrealizovať.
Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa
doručenia tohto oznámenia.
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Žiadateľ uhradil správny poplatok v hodnote 30 € v zmysle položky 60a písm. e) bod 1
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o čom je v spise
založený aj doklad.

Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné
opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce
Vlčany, úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa a na internetovej stránke správneho orgánu
www.minv.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou:
1. Vlastníkom dotknutých pozemkov, vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a
ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť
stavbou dotknuté

Vyvesené dňa...............................................

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

____________________________________

____________________________________

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky obec Vlčany 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.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
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Na vedomie:
1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2. Obec Vlčany, Obecný úrad č. 944, 925 84 Vlčany
3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- Ochrana prírody a krajiny
- Odpadové hospodárstvo
4. Michlovský, spol. s r.o., UC1, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
5. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava
6. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
15, P.O.BOX 100
7. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
9. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
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. Západoslovenská distribučná, a.s. 82 Bratislava
13. k spisu
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