OKRESNÝ ÚRAD MALACKY
odbor starostlivosti o životné prostredie
Záhorácka 2942/60A, 901 26 Malacky
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VEC:
Oznámenie o začatí vodoprávncho konania a upustenie od ústneho pojednávania.
Žiadatel‘, PD BA 03 s.r.o., Lozorno č. 996, 900 55 Lozorno v zastúpení Ing. Marek Majcher,
Záhorácka 4/56, 901 01 Malacky, požiadal dňa 03.06.2019 Okresný úrad Malacky, odbor
starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia na vodnú stavbu, objektu: „SO 08
Verejný vodovod“, ktorá je súčast‘ou stavby „Bytový objekt Lozorno, čast‘ Breziny“. Stavba
bude realizovaná pozemku reg. „C“ par. č. 9155/11, 9303/7, 9153/1, 9153/51, 9153/52, 9082/2,
9089/3, 9102/1, 9089/12, 9089/62, 9089/65, 9089/57 (na pozemku reg. „E“ par. č. 9155/1,
9155/900, 9303/901, 9153/900, 9082/802, 9082/102, 9091/2, 9092/102, 9101/2, 9101/1, 9102/1,
9103/2, 9102/1), k.ú. Lozorno.
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 podl‘a
~ 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 znárnyrn účastníkom konania a

dotknutým orgánom.
Vzhl‘adom k tornu, že sú tunajšiernu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadost‘
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšt‘a v zmysle ~ 61 ods. 2
stavebného zákona od rniestneho zist‘ovania a ústneho poj ednávania.
Do dokladov pre rozhodnutie možno nahliadnut‘ na Okresnorn úrade Malacky, odbor
starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vód v stránkové dni.
Učastníci konania móžu svoje námietky a pripomienky k stavbe uplatnit‘ najneskór do 7
pracovných dní odo dňa doručeiiia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakom
čase oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány.
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Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol‘ovanej stavbe, má sa za
to, že so stavbou z hl‘adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Na námietky a pripomienky, ktoré boli a mohli byt‘ uplatnené v územnom konaní nebude
prihliadnuté.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byt‘ podl‘a ~ 26 zákona Č. 711967
Zb. o správnom konaní vyvesené Po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Lozorno a Okresného
úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň vyvesenia sa považuje za
deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie ži~tdanie, aby verejná vyhláška bola
vrátená ma tunajší úrad s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.
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Doručí sa verejnou vyhláškou:
Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke práva alebo
‘~-‘ stavbám móžu byt‘ navrhovanou stavbou priamo dotknuté
2.
Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke práva alebo
stavbám móžu byt‘ navrhovanou stavbou priamo dotknuté

mé práva k pozemkom alebo
obec Lozorno
mé práva k pozernkom alebo
Okresný úrad Malacky,
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Vlastníci susedných pozemkov
PD BA 03 s.r.o., Lozorno č. 996, 900 55 Lozorno
vz. Ing. Marek Majcher, Záhorácka 4/56, 901 01 Malacky
6. Obec Lozorno, Hlavná ulica č. 1, 900 55 Lozorno
SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava
8. Lesy SR š.p., OZ Saštín, Pri rybníku 1301, 908 41 Saštín Stráže
9. Lesné spoločenstvo v Lozorne
pozemkové spoločenstvo, Zelezničná 927, 900 55
Lozorno
10. projektant: Ing. Stanislav Stibraný
Prodostav, Kvetná 10, 900 51 Zohor
Na vedornie:
ByS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
12. Lozorno, spol. s r.o., Hlavná 1, 900 55 Lozorno
3. ORHZ Malacky, Legionárska 882, 901 01 Malacky
4. Západoslovenská distribučná, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
is. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. Slovak Telekom, as., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
18. MV SR, ORPZ v Malackách, ODI, Zámocká 5, 901 01 Malacky
19. KPU, Leškova 17, 811 04 Bratislava
20. OU Malacky, OSZP, SSOH
2!. OU Malacky, PLO
22. OU Malacky, SSOPaK
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