OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
odbor starostlivosti o životné prostredie
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky

Číslo: OU-NZ-OSZP-2018/015806 - 05-Hl.

Nové Zámky, 20.11.2018

OZNÁMENIE
verejnou vyhláškou
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona 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 č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len "stavebný zákon") oznamuje, že žiadateľ: Obec Mužla,
943 52 Mužla 711, podal dňa 26.09.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby:
"Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Mužla“. Stavba je umiestnená na pozemkoch
KN-C č.p.: 963/4, 1660 a 1662, katastrálne územie Mužla. Zároveň požiadal o vypúšťanie vôd
z povrchového odtoku do podzemných vôd v súlade s § 21 ods. (1) písm. d) vodného zákona.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie.
Správny orgán v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a § 61 stavebného zákona upovedomuje účastníkov
konania a dotknuté orgány štátnej správy o začatí vodoprávneho a stavebného konania s tým, že
vo veci uvedeného podania upúšťa od ústneho konania s miestnym zisťovaním. Súčasne
upozorňuje účastníkov konania že námietky môžu byť uplatnené najneskôr do 8 kalendárnych
dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať.
Do podkladov k stavebnému konaniu možno nahliadnuť a oboznámiť sa s nimi
v pracovných dňoch, v čase stránkových hodín na Okresnom úrade Nové Zámky, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, Nové Zámky.

Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru
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Oznámenie sa doručí
a) Dotknutým orgánom (elektronicky)
1. Obec – Obecný úrad Mužla, 943 52 Mužla 711
2. Mesto Štúrovo, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo
3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
4. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60
Nitra
5. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
8. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nové Zámky, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky, OSŽP
a. orgán odpadového hospodárstva

b) účastníkom konania sa oznámenie doručí verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce
Mužla, na úradnej tabuli a webovom sídle tunajšieho úradu

c) na zverejnenie na úradnej tabuli (poštou)
1. Obec Mužla, 943 52 Mužla 711
2. Okresný úrad Nové Zámky
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Verejnou vyhláškou
Toto oznámenie sa vyhlási spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnej tabuli
Obecného úradu Mužla a Okresného úradu Nové Zámky k nahliadnutiu na dobu 15 dní.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení 1 potvrdenú kópiu príslušný úrad vráti
stavebnému úradu.
Vyvesené: od

do

Potvrdenie úradu:

Potvrdenie o zverejnení oznámenia
Okresný úrad Nové Zámky týmto potvrdzuje, že toto oznámenie zverejnil na svojom
webovom sídle, oznámenie bolo verejnosti sprístupnené po dobu 15 dní.

od dňa..........................................................do dňa.....................................................................

Dňa:
Podpis:
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