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Vec
O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného konania vodnej stavby a upustenie od ústneho konania

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy príslušný
podľa zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení zákona č. 180/2013
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 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) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), podľa ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona,
na základe žiadosti stavebníka: QUALITY INVEST, a.s., Tranavská 112A, 821 04 Bratislava, IČO : 51 092 654

o z n a m u j e

začatie konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „SO 07 Splašková kanalizácia, SO
08 Verejný vodovod“ v rámci stavby „IBV Hviezdoslavov 56 RD“ na pozemkoch reg. „C“ p.č. 344/997,
346/749, 346/750, 346/751, 346/752, 155/48, reg. „E“ 1253/1 (146/1 reg.“C“), 1196/101, v katastrálnom území
Hviezdoslavov obce Hviezdoslavov

Jedná sa o rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pre IBV 56 rodinných domov v obci Hviezdoslavov.

Vzhľadom na to, že tunajší úrad upustí od ústneho jednania účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky v
priebehu 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na námietky podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Žiadosť a ku nej patriace podklady sa nachádzajú na Okresnom úrade Dunajská Streda, odbore starostlivosti o životné
prostredie (Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda III. posch. č.dv.92), kde možno námietky uplatniť.

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou :
Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo
stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priama dotknuté vyvesením podľa § 73
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):
1. Štefan Koczó, 930 25 Vrakúň 618
2. Vlastníci susedného pozemku p.č. 344/80
3. dotknutá verejnosť v zmysle rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
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Toto oznámenie musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Hviezdoslavov, na úradnej tabuli
tunajšieho úradu štátnej vodnej správy a na internetovej stránke http://www.minv.sknverejna vyhlaska ds. Po
uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené oznámenie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda, odbor
starostlivosti o životné prostredie.

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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QUALITY INVEST, a. s., Trnavská 112 A, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 1
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská
Streda 1
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dunajskej Strede, Múzejná 231/6, 929 24 Dunajská Streda 1
Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov
XL four s.r.o., Štúrova 12, 811 02 Bratislava-Staré Mesto
Štefan Koczó, Komársky rad 618/41, 930 25 Vrakúň
dotknutá verejnosť v zmysle rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,


