OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Šaľa, dňa 14.06.2018

OU-SA-OSZP-2018/005041-2-Veg

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou a
nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 06.06.2018 bola na tunajší úrad podaná žiadosť od stavebníka Mesto Šaľa,
Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpená primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým
v konaní o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

„Prípojka kanalizácie, areálová kanalizácia“
V rozsahu: Kanalizačnú prípojku tvorí úsek od kanalizačnej šachty RŠ2 po bod napojenia na
verejnú kanalizáciu, ktorá sa nachádza v blízkosti objektu. Napojenie sa prevedie do existujúcej
šachty RŠ1ex. Prípojka sa zhotoví z hrdlových rúr a tvaroviek z PVC-U-SN8 ø200 x 5,9
s minimálnym spádom 10%. Areálová gravitačná kanalizácia bude zrealizovaná z hrdlových rúr
a tvaroviek z PVC-U-SN8 (ø160x4,7; ø200x5,9)
„Odlučovač tuku“
V rozsahu: Odpadová voda z kuchyne bude kvôli vysokému obsahu mastnôt a tukov odvedená
do odlučovača tukov GREASEP 4-12c (4 l/s). Betónový odlučovač tukov sa umiestni vedľa
budovy, pod terénom.
ktoré sú súčasťou stavby:
na parcelách parc. č.:
katastrálne územie:
charakter stavby:

Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie v areáli ZŠ Ľ. Štúra v Šali
KN registra „C“ 579/1, 135/2, 135/14
Šaľa
trvalá

Uvedeným dňom 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 v znení
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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 stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania
v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti
ústne pojednávanie
na deň 4. júla 2018 (t. j. streda) 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 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.
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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Doručí sa:
1. Účastníkom konania sa doručí verejnou vyhláškou

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Šaľa, na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej

stránke správneho orgánu www.minv.sk
Vyvesené dňa...............................................

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

____________________________________

____________________________________

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky, podpis

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
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. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
2. Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa
3. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II 8, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa –
OpaK, OH
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
6. CableNet, s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
7. Michlovský, spol. s r.o., UC1, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa
9. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
10. SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11Bratislava
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Salamon Internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
13. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
14. k spisu
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