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Vybavuje/linka

Šal'a

ln9. Martina Žišková

07. 12. 2020

Vec

oznámenie
o začatíkonania o povolení zmeny stavby pred dokončením a nariadenie ústneho pojednáVania a miestneho šetrenia _
verejnou vyhláškou

Dňa 03.'l 1 '2020 bola na tunajšíúrad podaná a dňa 20.1 1.2020 doplnená žiadost' od stavebníka lq aÝvANlE, s'r.o',
Mierová 1431 /55, 924 01 Galanta , lČo: ll 363 789 o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej d okončením s názvo m
vodnej stavby:
,,SO-05 Vodovod"
,,So-06 Splaškov á kanalizácia''

,,So-07 Prečerpávacia stanica"
,,So-08 Tlaková kanalizácia"
ktoré sú súčast'ou stavby: ,,lBV ŠalaPekná cesta a Technická infraštruktúra"
na pozemkoch par.
KN registra
2844/9, 2848/12' 2848/15, 2848/16, 2848/17

č.:

KN Íe9istra

územie:
stavby:

katastrálne

Šal'a

charakter

trvalá

',E"

',c"
1393/201

Dňom podania žiadosti bolo začatékonanie o zmene stavby pred jej dokončením.
Na vyššie uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie okresným úradom Ša[a, odborom starostlivosti o životné
prostredie pod č. oU-SA-oszP-2018/002028_7_Veg
zo dňa 28.03.2018. Rozhodnutie sa stalo právoplatným a
Vykonatel'ným dňa 1 0.05.201 8.
Navrhovaná zmena stavby pozostáVa zo:
So 05: zmeny rozmerov a zmeny dížok jednotliých vodovodných vetiev
So 06: zmeny dížoka zmeny rozmeÍov kanalizačných Vetiev + doplnenie novej - Vetvy ,,C" DN 2o0, L = 42,00 m.
So 07: zmena typu PČS
SO 08: zmena rozmeru vetvy ,,C"

okresný úrad Šal'a, odbor starostlivosti o životnéprostredie, ako príslušnýsprávny orgán podl'a 5 5 zákona č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životnéprostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov ako prĺslušnýorgán štátnej vodnej správy (d'alej len ,,správny orgán") podl'a $ 61 zákona č.364/2004

Z.z'ovodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.3]2/1990 Zb. o priestupkoch vznení neskorších predpisov

(vodný zákon) V platnom znení (d'alej len ,,vodný zákon") a ako špeciálny stavebný úrad podla 5 1 20 zákona č. 50/19]6 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej len ,,stavebný zákon") v znenĺ neskorších predpisov v súlade s
ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb' o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuJe

podl'as18ods.3správnehoporiadkuvsúlades568ods.2stavebnéhozákonazačatiekonaniaozmenestavbypred.'ej

dokončením a súčasnenariad'uje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie spojené s miestnym šetrením
na deň 08. 01.2021 (t. j. piatok) o 9,30 h

so stretnutĺm účastníkovna okresnom úrade Šal'a, odbore starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Hlavná 2/1, Šal'a.
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Do podkladov rozhodnutia moŽno nahliadnut'pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade alebo pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatnit'najneskôr pÍi tomto ústnom pojednávanĹ inak sa na ne
neprihliadne. V rovnakej lehote môžu uplatnit'svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a organizácie, inak podl'a
61 ods.6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanoviskoje kladné.
Ak sa nechá niektoý z účastníkovkonania zastupovat, jeho zástupca musĺ predložit' písomnú plnú moc s overeným
podpisom toho účastníkakonania, ktoý sa dal zastupovat'.
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lng. Miroslava Danišová

vedúca odboru
Doručísa:
účastníkomkonania - verejnou vyhláškou:
1. lQ BÝVANlE, s.r.o., Mierová 1431/s5,924 01 Galanta
2. Mesto Šal'a, Námestie Sv. Trojice 7,927 OO šal'a
3. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkomkonania, ktoých práva a právom chránené
záujmy môžu byt stavbou dotknuté:
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky musí byt'podl'a 5 73 ods. 6 vodného zákona vyvesené po dobu 30 dní na
úradnej tabuli okresného úradu šal'a a na úradnej tabuli mesta Šal'a, na internetovej stránke správneho orgánu
www.minv.sk. a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk V časti ,,Elektronická úradná tabul'a".Za
deň doručenia sa považuje 30. deň vyvesenia.
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenĺa verejnej vyhlášky:
okresný úrad Šal'a, Hlavná2/1,9Z7 01 šala- úradná tabul'a
Zvesené dňa.....................'...'
Vyvesené dňa.....

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky' podpis

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Mesto Šal'a, Námestie Sv. Trojice č.7, 9z1 15 šaľa- úradná tabul'a
Zvesené dňa.........'...'.'.'.......'
Vyvesené dňa...............'...'.'...'

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky, podpis

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
internetová stránka správneho orgánu www.minv.sk
Zvesené d
Vyvesené dňa...............'...'.....

odtlačok pečiatky' podpis

odtlačok pečiatky, podpis

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www'slovensko.sk V časti ,,Elektronická úradná tabul'a"

Vyvesené dňa....'.'.'.....'..........

Zvesené dňa'.'....'..................

Po zvesenĺ verejnej vyhlášky Mesto šal'a toto potvrdené oznámenie vjednom Vyhotovenĺ zašle spät'špeciálnemu
stavebnému úradu okresnému úradu Šal'a, odboru starostlivosti o životnéprostredie, Hlavná2/1,927 01 šal'a'

dotknutým orgánom št. správy a organizáciám -jednotlivo:
Na vedomie:
4. Krajský pamiatkoý úrad Nitra, Námestie Jána Pavla ll. č. 8, 949 0'l Nitra
5. okresný úrad šaľa,odbor starostlivosti o životnéprostredie, Hlavná 2/1,927 01 Šaľa-opaK, oH
6. okresné riaditel'stvo hasičskéhoa záchranného zboru V Nitre, Dolnočermánska 64, 949 'l'l Nitra
7. okresné riaditel'stvo policajného zboru v Šali,okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23,927 01 šala
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská z8,817 62 Bratislava
9. Slovenský vodohospodársý podnik š.p., odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16'927 00
Šal'a

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 'l1 Bratislava
11. Západoslovenská distribučná a.s., P.o.BoX 292,810 00 Bratislava
12. Západoslovenská vodárenská spo|očnost'a.s., oZ Šaľa,Pázmanya 4,927
10.

01 šala

ostatní:

13.

lng. Michal Lopatka, Hodská'l372,924 01 Galanta

Na vedomie:

1.

lQ BÝVANlE, s.r.o., Mierová 1431/55,924 01 Galanta
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Mesto Šah,Nám. Sv. Írojice 1g53n,927 15 Šaľa1
Krajský pamiatkoý úrad Nitra, Námestie Jána Pavla

ll.

8, 949

01 Nitra

1

okresný úrad Šaľa,odborstarostl|vosti o životnéprostredie, Hlavná2/1,927 01 Šaľa1
okresné riaditeĺltvo Hasičskéhoa záchranného zboru V Nitre, Dolnočermánska 64, 949
okresné riaditel'swo Policajného zboru v Šali,Staničná 23, 927

01

šalia

01 Nitra

1

'|

62 Bratislava 1 5
oZ Piešt'any Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16,927 OO šalia
Mlynské nivy 44/b,825 11 Bratislava 26

Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817

Slovenský vodohospodársý podnik š. p.

sPP - distribúcia. a. s',

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,816

47

Bratislava

1

Západoslovenská vodárenská spoločnost,a.s., oZšala,P'Pázmaňa4,927

01 Šaľa1

lng. Miroslava Danišová
vedúci

lnformatívna poznámka - tento dokument bol Vytvorený elektronicý

TeleÍón
+

421961342060

E-mail

lnternet

oszp.sa@minv.sk

lČo
00151866

Rozdelbvník k čísluoU-SA_oSZP_2020/00731 2-004
|Q BÝVANlE, s'r'o., Mierova 55/1431,924

01 Galanta

1

Národná agentúra pre sietbvé a elektronické služby, Kollárova 8,917 02 Trnava 2
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