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Vec

Oznámenieo začatí vodoprávneho konaniaa upustenie od ústneho pojednávania .

Stavebník, obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves v zastúpení starostom obce, požiadal dňa
06.04.2020 Okresný úrad Malacky o predíženie lehoty výstavby určenej v rozhodnutíč.j. OÚŽP-2008/00607/136/
MAJzo dňa 18.06.2008, ktorým bola povolená stavba „Verejná splašková kanalizácia obce Záhorská Ves“, líniová
stavba, k.ú. Záhorská Ves.
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie v zmysle $5, ods.l zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgánštátnej vodnej správy v zmysle
zákona podľa $61 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa 8120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovanía stavebnom poriadkuv znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
oznamuje
v súlade s ustanovením $ 61 a $ 68 stavebného zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
vodoprávneho konania vo veci predíženia lehoty výstavby.

Vzhľadomktomu,že tunajšiemu úradu sú dobre známe pomery staveniskaa žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie, upúšťa v zmysle $ 61 odst.2 stavebného zákonaod miestneho zisťovania a ústneho konania.
Do dokladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť na Okresnom úrade Malacky, na úseku štátnej vodnej správy,
Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia oznámenia,
inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakom čase oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán
v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, mása za to, že s predížením lehoty z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
Toto oznámenie má povahuverejnej vyhlášky podľa $ 61 ods. 4 stavebného zákonaa musí byť vyvesené po dobu 15
dní na úradnej tabuli obce Záhorská Ves a na Okresnom úrade Malacky, odbore starostlivosti o životné prostredie.
Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná
vyhláškabola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.
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BEC ZÁHORSKÁ VEk ulica 29/184
900 65 Záhorská Ve

Na vedomie
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava-Staré Mesto
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, Karloveská2,842 17 Bratislava 4
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
NAFTAa.s., Votrubova 0/1, 821 09 Bratislava 2
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

Ing. Janka Majcherová
vedúci

Informatívna poznámka- tento dokumentbol vytvorený elektronicky
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Obec Záhorská Ves, verejná vyhláška, Hlavná 29/1 84, 900 65 Záhorská Ves
Obec Záhorská Ves, 2. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbámmôžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté — Obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves
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