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Vec
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenie na vodnú stavbu ,,Návrh šachty sekčného
uzáveru na trase Nové Zámky - Kolta" verejnou vyhláškou
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 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 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) v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 61
písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších právnych predpisov oznamuje, že
žiadateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra
podal dňa: 09. 07. 2021
žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie,
č. OU-NZ-OSZP-2019/001151-15-Pr zo dňa 19. 06. 2019, právoplatné dňa 05. 08. 20219, ktorým bolo vydané
stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby ,,Návrh šachty sekčného uzáveru na trase Nové Zámky - Kolta“,
navrhovanú na pozemku parc. č. reg. ,,E“ – 351/2 kat. územia Branovo.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predĺžení platnosti uvedeného rozhodnutia. Správny poplatok bol
zaplatený dňa 16. 07. 2021.
Správny orgán v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
právnych predpisov a § 61 stavebného zákona oznamuje všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom štátnej správy začatie stavebného konania s tým, že vo veci uvedeného podania upúšťa od ústneho konania
s miestnym zisťovaním.
Účastníci konania a orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných
dní od doručenia tohto oznámenia, aby mohli byť riešené v rozhodnutí. Na neskoršie podané námietky sa nebude
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prihliadať. Do podkladu rozhodnutia, v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku, možno nahliadnuť, oboznámiť
sa s ním, vyjadriť sa k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, na špeciálnom stavebnom
úrade (Okresný úrad Nové Zámky, Podzámska 25, po dohodnutí termínu na tel. č. 035/6913116, resp. e-mailom
Eva.Prityiova@minv.sk).
Oznámenie sa doručí :
- Účastníkom konania v zmysle § 59 stavebného zákona verejnou vyhláškou na úradných tabuliach tunajšieho úradu
a Obce Branovo a na webovom sídle tunajšieho úradu

Verejnávyhláška
Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu
Obecného úradu v Branove na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení zašle jednu
potvrdenú kópiu Obecný úrad špeciálnemu stavebnému úradu späť.
Vyvesené od: .............................do:..................................Potvrdené OcÚ:.......................................

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu
Okresného úradu Nové Zámky po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené od:...............................do:............................Potvrdené OÚ:........................................

Zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Nové Zámky
Od:....................................do:.................................Potvrdil: ...............................................................

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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