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Oznámenie 
o začatí stavebného konania  

a verejná vyhláška 
 
 
 

podľa § 73 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona S�R 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 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra (IČO 36550949) 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 
28.02.2018 začaté konanie podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona 
pre povolenie uskutočnenia vodnej stavby 

 

Dedina Mládeže – rekonštrukcia kanalizácie 

 

Podľa projektovej dokumentácie vypracovanej HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 921 02  
Bratislava, Ing. Jozef Krčmárik (č.reg. 1407*Z*2-2) v októbri 2017.  

Vodná stavba je umiestnená na nasledovných pozemkoch v k.ú. Dedina Mládeže: 

Parc reg. „C“ č.- 105/3, 105/1, 283/1, 220/6, 283/2, 282/1, 287, 284, 323/2, 232/1, 316, 286, 288, 
291, 283/1, 217/1, 214/4, 220/7, 289. 

 Projekt rieši rekonštrukciu verejnej kanalizácie v obci Dedina Mládeže. Stavebné 
riešenie spočíva vo výmene kameninového a betónového potrubia za potrubie PVC hladké SN8, 
DN400 – 405,10 m a PVC hladké SN8, DN300 – 2188,00 m. Navrhnuté sú nasledovné úseky: 

Stoka A, Hlavná ulica PVC DN 400mm, dĺžka 405,1m 
Stoka A-1, Mičurinova ulica, PVC DN 300mm, dĺžka 325,0m 
Stoka A-2, Nová ulica, PVC DN 300mm, dĺžka 517,0m 
Stoka A-3, Makarenkova ulica, PVC DN 300mm, dĺžka 266,8m 
Stoka A-4, Fučíkova ulica, DN 300mm, dĺžka 365,9m 
Stoka A-4-1, Jilemnického ulica, DN 300mm, dĺžka 33,0m 
Stoka A-5, Brigádnická ulica, DN 300mm, dĺžka 271,3m 
Stoka A-6, Ulica kpt. Nálepku, PVC DN 300mm, dĺža 350,0m 
Stoka A-6-1, Jilemnického ulica, PVC DN 300mm, dĺžka 59,0m. 
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Trasa nového rekonštruovaného potrubia bude vedená v trase pôvodného potrubia okrem stoky 
A-2 (Nová ulica), kde trasa bude posunutá bližšie k rodinným domom. 

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 
vodnej správy podľa § 61 písm. (a) 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. 5 stavebného zákona ak dotknutý orgán v určenej 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 Dedina Mládeže žiadame podľa § 73 ods.5 vodného zákona vyvesiť toto 
oznámenie verejnou vyhláškou po stanovenú dobu spôsobom v mieste obvyklým.  
 
 
 
 
 

R�Dr. Martin Bičian 
vedúci odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a § 80 

stavebného zákona a preto musí byť vyvesené  po dobu 15 dní na oznamovacej tabuli Obce 
Dedina Mládeže. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Kópiu tohto oznámenia po 
uplynutí stanoveného termínu s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia zašlite na špeciálny 
stavebný úrad. 
 
Vyvesené dňa ............................................   Zvesené dňa ............................................  
 

 
 
.............................................  

       odtlačok pečiatky, podpis  
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Doručuje sa: 

1. navrhovateľ:  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 
60  Nitra                                                         

2. projektant: HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 921 02  Bratislava, Ing. Jozef Krčmárik 
3. Verejnou vyhláškou: Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na 

nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté 

4. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II č. 8,949 01 Nitra 
5. Michlovský spol. s.r.o, Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
6. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava 
7. Nitriansky samosprávny kraj, odbor dopravy, Rázusova 2/A,   949 01 Nitra 
8. Obec Dedina Mládeže, p. starostka, 946 03  Dedina Mládeže 
9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Komárne, Pohraničná 8, 945  76  Komárno 
10. Okresný  úrad Komárno,  Odbor pre cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4, 945 

01 Komárno 
11. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám.M.R.Štefánika 10, 945 01  Komárno 
12. ORH a ZZ v Komárne, Družstevná 16, Komárno                       
13. Regionálna Správa a údržba ciest Nitra a.s., OZ Komárno, Bašta IV., Okružná cesta, 945 01 

Komárno 
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská 39, 945 01 Komárno 
15. Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
16. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 917 15 Bratislava 
17. SPP – distribúcia a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
18. Západoslovenská distribučná ,a.s. P.O. BOX 292 , 810  00 Bratislava 
19. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 945 01 

Komárno  
 

 

 

 


