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Okoličná na Ostrove - rozšírenie verejného vodovodu, oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie
o začatí stavebného konania
a verejná vyhláška

podľa § 73 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Na žiadosť stavebníka Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, 946 13 Okoličná na Ostrove (IČO: 00306622)
zastúpená starostkou obce Ing. Ivetou Feketeovou bolo na Okresnom úrade Komárno, odbor starostlivosti o životné
prostredie, ako príslušnom orgáne štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. (a) vodného zákona a špeciálnom
stavebnom úrade podľa § 120 stavebného zákona dňa 11.06.2021 začaté konanie podľa § 26 vodného zákona v
súlade s § 61 ods.4 stavebného zákona na povolenie uskutočnenia vodnej stavby

Okoličná na Ostrove – rozšírenie verejného vodovodu

Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. 2021/2, 1987/1, 1987/2, 1102 (lokalita Tulipán) a parc.č. 877/258,
877/257, 879/2, 877/254 (lokalita Nový Dvor) v k.ú. Okoličná na Ostrove. Projektovú dokumentáciu vypracoval
KUBING s.r.o.,Ing. Alexander Kubis( č. reg.0623*SP*A2) Hadovce č. 171, 945 01 Komárno v decembri 2020
pod číslom zákazky 39/2020. Mesto Kolárovo, ako príslušný stavebný úrad listom pod č. 2303/2021/SP183-2 z
24.05.202 upustilo od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby a zároveň vydávala podľa § 120 ods. 2 stavebného
zákona súhlas na vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.
Vodnú stavbu tvorí rozšírenie verejného vodovodu v obci Okoličná na Ostrove v lokalite Tulipán a Nový Dvor.
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §
61 vodného zákona a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania,
a pretože špeciálnemu stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a
ústneho konania. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia,
inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní
alebo pri prejednávaní územného plánu zóny (územného projektu zóny), sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia
svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona ak dotknutý orgán v určenej
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lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na špeciálnom stavebnom úrade.

Obec Okoličná na Ostrove žiadame podľa § 73 ods.5 vodného zákona vyvesiť toto oznámenie verejnou vyhláškou
po stanovenú dobu spôsobom v mieste obvyklým. Príslušný stavebný úrad žiadame o udelenie súhlasu a overenie
dodržania podmienok určených v územnom rozhodnutí podľa § 120 ods. 2 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a § 69 stavebného zákona a preto
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na oznamovacej tabuli Obce Okoličná na Ostrove. Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia. Kópiu tohoto oznámenia po uplynutí stanoveného termínu s vyznačením dátumov vyvesenia a
zvesenia zašlite na špeciálny stavebný úrad.

Vyvesené dňa ............................................ Zvesené dňa ............................................

.............................................
odtlačok pečiatky, podpis

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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