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Vec
O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „SO 01 - Splašková
kanalizácia“ v rámci stavby „Splašková kanalizácia Štvrtok na Ostrove – Slepá ul.“ na pozemkoch reg. „C“ s parc.
č. 598/96 a 600/3 v k. ú. Štvrtok na Ostrove, v obci Štvrtok na Ostrove

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy príslušný podľa §
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, orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných
stavieb 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) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný
zákon“), podľa ust. § 73 ods. 5 vodného zákona na základe žiadosti žiadateľa: DSK Group s.r.o., Agátová 3406/7A,
841 01 Bratislava, IČO 48178438 v zastúpení ADRIA consulting s.r.o., Čilistovská 1686/24, 931 01 Šamorín, IČO
50317539

oznamuje začatie

konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „SO 01 - Splašková kanalizácia“ v
rámci stavby „Splašková kanalizácia Štvrtok na Ostrove – Slepá ul.“ na pozemkoch reg. „C“ s parc. č. 598/96 a
600/3 v k. ú. Štvrtok na Ostrove, v obci Štvrtok na Ostrove.

Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie odvádzania splaškových odpadových vôd od 11 rodinných domov
situovaných na obidvoch stranách Slepej ulice v obci Štvrtok na Ostrove. Odvádzanie splaškových odpadových vôd
od týchto rodinných domov sa navrhuje cez novú uličnú stoku „A“ verejnej splaškovej kanalizácie, ktorá sa napojí
do vrcholovej revíznej šachty existujúcej uličnej stoky v ul. Györgya Náraiho do vyrezaného otvoru v úrovni dna
revíznej šachty.
Stoka „A“ bude trasovaná vo verejnej komunikácii Slepej ulice, čiastočne v ulici Györgya Náraiho. Okolo stoky „A“
bude zabezpečené ochranné pásmo 1,5 m na každú stranu kanalizácie. Splaškovou kanalizáciou budú odvádzané
výhradne splaškové odpadové vody od rodinných domov v riešenej lokalite.
Gravitačná kanalizačná stoka „A“ bude z materiálu PVC DN 300 mm o dĺžke 200 m. Na kanalizačnej stoke sa
vybudujú 5 ks kanalizačné šachty a 11 ks kanalizačných odbočiek.
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Pred vydaním stavebného povolenia žiadateľ predloží iné právo k pozemku reg. „C“ s p. č. 598/96 v k. ú. Štvrtok
na Ostrove v súlade § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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, Dunajská Streda, III. poschodie), kde možno námietky uplatniť.

Toto oznámenie podľa § 73 ods. 6 vodného zákona doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania s výnimkou
žiadateľa a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli Obce Štvrtok na Ostrove a na úradnej tabuli príslušného
orgánu štátnej vodnej správy a bude uverejnené na webovom sídle Okresného úradu Dunajská Streda.

Oznámenie sa doručuje:
Účastníkom konania:
1. DSK Group s.r.o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, IČO 48178438
2. ADRIA consulting s.r.o., Čilistovská 1686/24, 931 01 Šamorín, IČO 50317539
Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
3. projektant: AQUAPRO, Ing. Štefan Krchňák, Hlaváčikova 4, 841 01 Bratislava
4. projektant: Ing. Alexander Rácz, Sándora Petőfiho 4628/31, 929 01 Dunajská Streda
5. vlastníkom pozemkov reg. „C“ s p. č. 586/45, 586/56, 598/48, 598/50, 598/65, 598/89, 598/91, 598/92, 598/93,
598/96, 598/103, 598/105, 598/106, 598/111, 598/112, 598/114, 598/115, 598/116, 598/118, 598/122, 598/123,
598/148, 598/150, 598/151, 598/199, a 600/3 v k. ú. Štvrtok na Ostrove, v obci Štvrtok na Ostrove a ostatným
účastníkom konania, ktorým vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením
dotknuté
Dotknutým orgánom a organizáciám:
6. Obec Štvrtok na Ostrove, Mýtne nám. č. 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove
7. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
11. Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd, Obecný úrad 28, 930 39
Hubice
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
13. –a/a-

Na vedomie
Obec Štvrtok na Ostrove, Mýtne námestie 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 1
ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd, Obecný úrad
28, 930 39 Hubice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 1

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-DS-OSZP-2022/009228-006

ADRIA consulting s.r.o., Čilistovská 24/1686, 931 01 Šamorín
Obec Štvrtok na Ostrove, Mýtne námestie 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove
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Toto oznámenie podľa § 73 ods.  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 doručuje verejnou vyhláškou účastníkom 

konania s výnimkou žiadateľa a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli Obce Štvrtok 

na Ostrove na úradnej tabuli príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Po uplynutí termínu 

vyvesenia žiadame potvrdené oznámenie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda. 

  

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa: 

 

Pečiatka, podpis     Pečiatka, podpis 
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