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Vec

O Z N Á M E N I E
o za#atí stavebného konania
Verejná vyhláška

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie pod#a ust. § 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona #. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona
#. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona #. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad pod#a § 120 zákona #. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (#alej len "stavebný zákon") oznamuje, že
žiadate#: Top Construkts.r.o., #. Fullu 1640/3, Malacky, v zastúpení stavebníka: Obec Ú#any nad Žitavou, Hlavná
51, 941 03 Ú#any nad Žitavou, podal d#a 25.11.2021 žiados# o vydanie stavebného povolenia stavby: „2 x 12
b.j. typ Profis 2020, Ú#any nad Žitavou“ – stavebný objekt SO 05 Rozšírenie vodovodu. Stavba je umiestnená na
pozemkoch KN-C #.p.: 1700/1, katastrálne územie Ú#any nad Žitavou.
D#om podania žiadosti bolo za#até konanie.
Správny orgán v súlade s § 18 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov a § 61 ods. 1 stavebného zákona upovedomuje ú#astníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy
o za#atí vodoprávneho a stavebného konania. Ke#že pomery staveniska sú mu dobre známe a žiados# poskytuje
dostato#ný podklad pre riadne a spo#ahlivé posúdenie navrhovanej vodnej stavby, upúš#a v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zis#ovania. Sú#asne upozor#uje ú#astníkov konania, že
námietky môžu by# uplatnené najneskôr do 7 pracovných dní od doru#enia tohto oznámenia. Na neskoršie podané
námietky sa nebude prihliada#.
Do podkladov k stavebnému konaniu možno nahliadnu# a oboznámi# sa s nimi v pracovných d#och, v #ase
stránkových hodín na Okresnom úrade Nové Zámky, odbore starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, Nové
Zámky.
Pou#enie: Ak si niektorý z ú#astníkov zvolí svojho zástupcu, tento musí predloži# písomnú plnú moc toho ú#astníka,
ktorý sa dal zastupova#.

Oznámenie sa doru#í

a) Dotknutým orgánom (elektronicky)
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b) ú#astníkom konania sa oznámenie doru#í verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Obce Ú#any nad Žitavou, na
úradnej tabuli a webovom sídle tunajšieho úradu
c) na centrálnej úradnej elektronickej tabuli

Verejnou vyhláškou

Toto oznámenie sa vyhlási spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnej tabuli Obce Ú#any nad Žitavou
a Okresného úradu Nové Zámky k nahliadnutiu na dobu 15 dní. Posledný de# tejto lehoty je d#om doru#enia. Po
zvesení 1 potvrdenú kópiu príslušný úrad vráti stavebnému úradu.

Vyvesené: od do Potvrdenie úradu:

Potvrdenie o zverejnení oznámenia

Okresný úrad Nové Zámky týmto potvrdzuje, že toto oznámenie zverejnil na svojom webovom sídle, oznámenie
bolo verejnosti sprístupnené po dobu 15 dní.

od d#a..........................................................do d#a.....................................................................

D#a:
Podpis:

Ing. Peter Kosztolányi

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-NZ-OSZP-2022/005988-010

Obec Ú#any nad Žitavou, Hlavná 51, Ú#any nad Žitavou, 941 03 Ú#any nad Žitavou
Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Západoslovenská vodárenská spolo#nos#, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou, 949 60 Nitra 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Západoslovenská distribu#ná, a.s., #ulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
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Okresné riadite#stvo Hasi#ského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komár#anská 15, 940 01 Nové Zámky 1
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny,


