OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
V Šali, dňa 01.08.2019

OU-SA-OSZP-2019/006125-3-Veg

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí vodoprávneho konania podľa § 73 ods. 6 vodného zákona verejnou vyhláškou
a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia
Dňa 22.07.2019 (doplnená dňa 26.07.2019) bola na tunajší úrad podaná žiadosť od
stavebníka: GP-OMEGA, s.r.o., Alžbetínske námestie č. 1203, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 47 599 227 zastúpená spoločnosťou RIFO, s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 50 060 759 o vydanie povolenia podľa § 21 na osobitné užívanie vôd a vydanie
stavebného povolenia pre stavby:
„SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu“
V rozsahu:
Navrhovaná rozšírená časť vodovodu PVC DN100 (110x10,0 mm) bude napojená na verejný
vodovod OC DN400, vedený v telese komunikácie. Napojenie bude prevedené navŕtavacím
pásom s guľovým uzáverom, ovládanie uzáveru teleskopickou zemnou súpravou, vedenou do
liatinového ventilového poklopu. Za uzáverom je osadená navrhovaná centrálna vodomerná
šachta na meranie spotreby vody celej obytnej zóny.
„SO 04 Rozšírenie verejnej kanalizácie“
V rozsahu:
Rozšírená časť verejnej kanalizácie PVC SN10 DN315 (Osma KG-systém) bude napojená na
betónovú verejnú kanalizáciu DN800 pomocou tvarovky gravitačným spôsobom. Na
navrhovanej kanalizácii budú osadené revízne šachty DN800/DN1000.
„SO 05 Dažďová kanalizácia“
V rozsahu:
Dažďové vody z navrhovanej vozovky budú odvádzané pomocou uličných vpustov do
vsakovacieho systému EKODREN, ktorý sa skladá z 27ks vsakovacích blokov typu
DRENBLOK DB60. Pred odvedením dažďových vôd do vsakovacieho systému budú tieto vody
prečistené v odlučovači ropných látok „ORL“. Kanalizačné dažďové zvodové potrubie PVC
SN10 bude vedené s 2% spádom v zemi v nezámrznej hĺbke.
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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
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 vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom
konania v zmysle § 73 ods. 6 vodného zákona a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženej
žiadosti ústne pojednávanie
10. septembra 2019 (t.j. utorok) o 9,00h
so stretnutím účastníkov na Okresnom úrade Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, odbor
starostlivosti o životné prostredie
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Okresnom
úrade Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie a pri ústnom konaní.
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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Oznámenie sa doručí:
verejnou vyhláškou účastníkom konania
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 6 vodného zákona a musí byť vyvesené po
dobu 30 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa, na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke

správneho orgánu www.minv.sk.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
1. Mesto Šaľa – 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 Mesto Šaľa 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.

3

Na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mesto Šaľa, Námestie sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Rifo, s.r.o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda
Ing. Štefan Koczó, Komársky rad 618, 930 25 Vrakúň
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
Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
CableNet, s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
Wisper, s.r.o., Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
Salamon Internet, s.r.o., Partizánska 18, 927 00 Šaľa
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
k spisu
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