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Vec
Dedina Mládeže - rekonštrukcia kanalizácie - oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti povolenia,
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 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 10.02.2020 začaté konanie podľa § 67 ods. 2 v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona vo veci predĺženia
platnosti stavebného povolenia

„Dedina Mládeže – rekonštrukcia kanalizácie“

Povolenie na zriadenie vodnej stavby bolo vydané Okresným úradom Komárno, odbor starostlivosti o životné
prostredie pod č. OU-KN-OSZP-2018/004832-4 -Tó z 21.05.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom
27.06.2018.

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 konania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa na ne
neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.

Obec Dedina Mládeže žiadame podľa § 73 ods.5 vodného zákona vyvesiť toto oznámenie verejnou vyhláškou po
stanovenú dobu spôsobom v mieste obvyklým.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru
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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

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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