OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Č. k. OU-SA-OSZP-2018/005053-2-Žiš.

V Šali, dňa 07.06.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci
predĺženia platnosti stavebného povolenia vodnej stavbyDňa 06.06.2018 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka Obce Horná Kráľová,
v zastúpení starostu obce Emila Rábeka, so sídlom Hlavná 17, 951 33 Horná Kráľová, IČO:
00 800 368 vo veci predĺženia platnosti vodoprávneho stavebného rozhodnutia vydaného
Okresným úradom Šaľa, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP2016/002173-6-Žiš. zo dňa 13.05.2016, ktorým bolo povolené uskutočnenie vodnej stavby:
SO 02.1 Kanalizačné stoky
SO 02.2 Kanalizačné prípojky ver. časť
SO 03.1 Vodovodné rády
SO 03.2 Vodovodné prípojky ver. časť
ktoré sú súčasťou stavby: „IBV Školská II – Horná Kráľová“
na pozemkoch par. č.:

kat. úz.:
charakter stavby:

KN "C" 1562/2, 1562/6, 1562/27, 1562/29,
1563/14, 1566/12, 1566/13, 1566/14, 1567/11,
1571/7, 1571/8, 1572/12, 1572/13, 1573/9,
1574/17, 1574/19, 1575/8, 1575/40, 1575/60,
1575/63, 1575/64, 1575/65, 1580/1, 300/13
Horná Kráľová
trvalá

1563/12,
1567/12,
1573/11,
1575/61,

1563/13,
1570/11,
1574/15,
1575/62,

Tunajší úrad vydal vodoprávne povolenie pod č. OU-SA-OSZP-2016/002173-6-Žiš. zo dňa
13.05.2016, ktoré sa stalo právoplatné a vykonateľné dňa 23.06.2016.
Dňom podania bolo konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na vyššie uvedenú
stavbu začaté.
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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 (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 (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov /správny poriadok/ (ďalej len „správny
poriadok“)
oznamuje
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie konania podľa § 69
stavebného zákona v súčinnosti s § 18 ods. 3 správneho poriadku vo veci predĺženia platnosti
vodoprávneho rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu.
Ako dôvod žiadosti o predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej
stavby stavebník uviedol, že investor nedisponuje dostatkom finančných prostriedkov na
zrealizovanie stavby.
Pretože stavebnému úradu bol poskytnutý dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona
upúšťa
od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia
tohoto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i
dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je
kladné.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti
o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
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Oznámenie sa doručí:
1. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku, preto musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Horná Kráľová, na úradnej tabuli správneho
orgánu Okresného úradu Šaľa a na webovom sídle úradu www.minv.sk.

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

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

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

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

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Horná Kráľová toto potvrdené oznámenie v jednom vyhotovení
zašle späť špeciálnemu stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné
prostredie.

Na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Obec Horná Kráľová, Hlavná 17, 951 32 Horná Kráľová
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – OpaK
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa - OH
Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II 8, 949 01 Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 01 Nitra
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
Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
ZsVS, a.s.Nitra, OZ Galanta, Ul. P. Pázmaňa č. 4, 927 01 Šaľa
ZsVS, a.s. Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky, a.s., Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky
Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
k spisu

3

