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OKRESNÝ ÚRAD HLOHOVEC
odbor starostlivosti o životné prostredie

Váš list číslo/zo dňa
/

Naše číslo
OÚ-HC-OSŽP-2019/000064-002

Vybavuje
Ing. Ukropcová

Hlohovec
22. 01. 2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o povolenie na osobitné užívanie
vôd a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník: Michal Macho, Jilemnického 459/3, 920 42 Červeník, podal dňa 28. 09. 2018
na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Dažďová kanalizácia“, v rámci stavby
Autoservis, na pozemkoch pare. číslo 2731/16, 2731/28, v katastrálnom území Leopoldov.
Zároveň stavebník podal žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm.
d) 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 znení neskorších predpisov
- na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z dažďovej kanalizácie v rámci stavby Autoservis,
cez vsakovací objekt nepriamo do podzemných vôd.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Autoservis“ vydal stavebný úrad Mesto Leopoldov,
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov,
kontaktná adresa Podzámska 39, 920 01 Hlohovec, dňa 28. 02. 2018 pod číslom 70/2018 - IB.
Záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na vodnú stavbu SO Dažďová kanalizácia,
podľa § 140b stavebného zákona a v zmysle § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas s vydaním
stavebného povolenia na vodnú stavbu vydal stavebný úrad Mesto Leopoldov, Spoločný obecný
úrad so sídlom v Leopoldove dňa 28. 09. 2018 pod číslom 674/2018 - IB.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie spojené s konaním o povolenie na osobitné
užívanie vôd.
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 5 ods. 1 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 podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
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zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov (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“), oznamuje podľa § 73 ods. 5
vodného zákona začatie vodoprávneho konania o povolenie na osobitné užívanie vôd a podľa
§ 61 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania,
a pretože sú známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a
ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote sú
povinné oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny,
sa neprihliada. Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť na Okresnom úrade Hlohovec, odbore
starostlivosti o životné prostredie. Jarmočná 3, Hlohovec.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec zverejňuje písomnosť
súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom
v mieste obvyklým.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa:
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Zvesené dňa: 22 . Z - 2^7 *j

Doručí sa:
1. Michal Macho, Jilemnického 459/3, 920 42 Červeník
Verejnou vyhláškou účastníkom konania:
2. Michal Komada, Sereďská 744/162, 920 03 Hlohovec - Šulekovo
3. VK Invest Group, s.r.o, V. Clementisa 13, 917 01 Trnava
4. Mgr. Marián Chatrnuch, Záhradnícka 711/29, 920 41 Leopoldov
5. Mária Chatrnuchová, Záhradnícka 711/29, 920 41 Leopoldov
6. Ľubomír Benko, Moyzesova 1010/17, 920 41 Leopoldov
7. Neznámym vlastníkom susedného pozemku pare. č. 2-1482/101, kat. územie Leopoldov
8. Fabrik Architects s.r.o., Ing. Bohuš Malík, Topoľčianska 132, 949 01 Nitra (projektant)
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Dotknutým orgánom:
9. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov (zverejňuje oznámenie)
10. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
13. Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, Piešťany
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krásku 3/834,
921 80 Piešťany
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
17. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva
18. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny
Na vedomie:
19. Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
20. Okresný úrad Hlohovec, OSŽP - k spisu

