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Vec
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania.
Žiadateľ, Jozef Dobrovodský, Kostolište 104, 900 62 Kostolište podal dňa 16.05.2022 na Okresný úrad Malacky,
odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na vodnú stavbu: „SO 04 Vodovod“, ktorá je
súčasťou stavby „Kostolište, Lokalita IBV Pri potoku“, na pozemkoch reg. „C“ par. č. 1416/33, 1417/1, 1404/12
(reg. „E“ 1404), 1416/241, 1416/202, 1415/3, 1415/2, 1414/1 (reg. „E“ 1414/1), 14129/1 (1429/1), k.ú. Kostolište.
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie v zmysle §5, ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách
a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný
úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) oznamuje
začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou
v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
Vzhľadom k tomu, že sú tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania.
Do dokladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť na Okresnom úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej vodnej správy v stránkové dni.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k stavbe uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakom čase oznámia svoje stanoviská aj dotknuté
orgány.
Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kostolište
a Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň
doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená ma tunajší úrad s
vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.
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Na vedomie
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska, 901 01 Malacky
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, SVP,
š.p.Povodie Moravy, Malacky, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice
POZAGAS a.s., Malé Námestie 1, 901 01 Malacky
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadania, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
Okresný úrad Malacky, odbor CDPK, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
Okresný úrad Malacky, OSZP, odpadové hospodárstvo, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
Okresný úrad Malacky, OSZP, ochrana prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky

Ing. Janka Majcherová
vedúci
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-MA-OSZP-2022/016915-002
Jozef Dobrovodský, doručí sa verejnou vyhláškou, Kostolište 104, 900 62 Kostolište
Obec Kostolište, žiadosť o vyvesenie pre organizácie a občanov, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susedným
pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté, Kostolište 66, 900 62 Kostolište
Okresný úrad Malacky, doručenie verejnou vyhláškou pre organizácie a občanov, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k susedným pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté, Záhorácka 2942/60A, 901
26 Malacky
Obec Kostolište, doručenie verejnou vyhláškou pre vlastníkov predmetných pozemkov reg "C" par. č. 1416/33,
1417/1, 1404/12 (reg. "E" 1404), 1416/241, 1416/202, 1415/3, 1415/2, 1414/1 (reg. "E" 1414/1), 1429 (reg. "E"
1429/1), Kostolište 66, 900 62 Kostolište
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