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OZNÁMENIE
O začatí stavebného konania vodnej stavby a upustenie od ústneho konania

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej
vodnej správy príslušný podľa zákona NR SR Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie v znení zákona Č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 61 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) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona Č. 50/1976
Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
stavebný zákon), podľa ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka:
Obec Mad, 93014 Mad č. 200 IČO OO 800 201

oznamuje

začatie konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Odvádzanie
dažd'ových vôd z časti zastavaného územia - Mad" na pozemkoch parcela Č. reg. "C"
267/1,273/1,317,550/3,550/30,550/31,898/2 a reg. "E" 553/1 a 264 v k.ú. Mad

Vzhľadom na to, že tunajší úrad upustí od ústneho jednania účastníci konania môžu
uplatniť svoje námietky v priebehu 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na námietky
podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Žiadosť a ku nej patriace podklady sa nachádzajú na Okresnom úrade Dunajská Streda,
odbore starostlivosti o životné prostredie (Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
III. posch. č.dv.92), kde možno námietky uplatniť.

Ing. Gab . ela Csériová
'f dúca odboru
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Oznámenie sa doručí:
Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by
mohli byť stavbou priama dotknuté

vyvesením podľa § 73 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).

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Mad a na úradnej
tabuli tunajšieho úradu štátnej vodnej správy ana internetovej stránke
http://www.minv.sknverejna vyhlaska ds. Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené
oznámenie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné
prostredie.

Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis:

Doručí sa:
Účastníkovi konania:

1. Obec Mad, 930 14 Mad č. 200
Účastníkomkonaniaformou verejnej vyhlášky:

2. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10,91701 Trnava
3. projektant: Štefan Koczó, 930 25 Vrakúň 618
4. právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo

stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priama
dotknuté

Dotknutým orgánom a organizáciám:
5. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
6. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova6, 816 47 Bratislava
7. ZsVS a.s. OZ, Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda
8. SPP-D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Michlovský s.r.o. Letná 796/9,921 01 Piešťany
10. SVP, š.p., OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd, Bratislavská 47, Šamorín
11. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 08 Trnava
12. OR Hasičského a záchranného zboru, Trhovisko 110211,92901 Dunajská Streda
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská

Streda


