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Caputova Alena 

Od: 

Odoslané: 

Komu: 

Predmet: 

Poizlova Miriam 

štvrtok, 9. apríla 2020 10:44 

podatelna 

FW: Verejná vyhláška 

0 9. 04. 2020 

From: Michal Kakalík [mailto:Michal.Kakalik(aminv.sk] 
Sent: Thursday, April 9, 2020 9:04 AM 
To: Poizlova Miriam 
Subject: FW: Verejná vyhláška 

Dobrý deň, poprosím Vás o informáciu o vyvesení verejnej vyhlášky uvedenej nižšie. Po zvesení poprosím zaslať  na 

Okresný úrad Pezinok, 

d'akujem za spoluprácu 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENIE 
o začatí vodoprávneho konania a upustení od ústneho pojednávania 

Stavebník: 	 Bilčík spol. s r.o., Šenkvická 12 C, 902 01 Pezinok 

Zastúpený: 	 CEVING s.r.o., P.BOX A-15, Krivá 18, 040 01 Košice 

podal dňa 23.01.2020 žiadosť  o vydanie povolenia na uskutočnenie vodných stavieb podľa § 26 zák. č. 
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) 

Vodná stavba: SO 05 Prípojka vody 
SO 06.1 Vnútroareálové rozvody dažd'ovej zaolejovanej kanalizácie a ORL 
SO 06.2 Vnútroareálové rozvody dažd'ovej kanalizácie a vsakovacia sústava 
SO 06.3 Vnútroareálové rozvody splaškovej kanalizácie a žumpa 

Parcelné čísla: 	2390/32, 2390/1, 2390/87, 2390/66 
Katastrálne územie: Pezinok 

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej 
správy podľa ust. § 5 odst. 1 zák. NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 
a o zmene a dopinení niektorých zákonov, v zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z.z. a ako špeciálny 
stavebný úrad v zmysle § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v úpinom 
znení neskorších dopinkov, oznamuje v súlade s § 73 ods. 4 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a 
dopinení niektorých zákonov a s § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) účastníkom konania a 
dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy začiatok vodoprávneho konania vo veci vydania 
povolenia podPa § 26 vodného zákona na uskutočnenie vyššie uvedenej vodnej stavby a povolenia 
podl'a § 21 ods. (1) písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 



podzemných vôd a upúšťa od miestneho zisťovania podl'a § 61 ods. (2) zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný 
zákon). 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatnit' do 8 pracovných 
dní od doručenia oznámenia. Na neskôr podané námietky nebude prihliadnuté. 

Do podkladov je možné nahliadnut' na Okresnom úrade Pezinok, odbore starostlivosti o životné 
prostredie, ul. M. R. Štefánika 10, 3. posch., č. dverí 306, tel. 033/641 11 81 — Ing. Kakalík. 

Mestu Pezinok sa ukladá v zmysle § 26 ods. (2) správneho zákona vyvesit' túto vyhlášku po 
dobu 15 dní, deň  vyvesenia a zvesenia na vyhláške potyrdiť  a po zvesení zaslat' na Okresný úrad 
Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie. Deň  zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.  

Vyvesené dňa: p, 

Zvesené dňa: 
Mes'isk:.ý úraci 

nadničné nám. 7 
20214 PEZINOK 

—,5/11- . 

Doručí sa: 

• Verejnou vyhláškou 
1. stavebník: Bilčík spol. s r.o., Šenkvická 12 C, 902 01 Pezinok 
2. stavebník v zastúpení a projektant: CEVING s.r.o., P.BOX A-15, Krivá 18, 040 01 Košice 
3. vlastníci a užívatelia parciel na ktorých sa má realizovať  stavba 
4. vlastníci a užívatelia susedných parciel 
5. známe a neznáme právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom a stavbám 

môžu byt' konaním priamo dotknuté 

• Dotknuté orgány: 
6. Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok 
7. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
9. ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
10. ORHaZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 
11. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

• Na vedomie: 
CEVING s.r.o., P.BOX A-15, Krivá 18, 040 01 Košice 

Ing. Michal Kakalík 
Okresný úrad Pezinok 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
tel.: 033/641 11 81 
fax.: 033/641 20 72 
e-mail: michal.kakalikminv.sk  
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