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ODBOR STAROSTLIVOSTIO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 18.19. ALL
Záhorácka 2942, 901 26 Malacky

Číslo spisu Malacky
OU-MA-OSZP-2022/018015-004 12. 10. 2022

Rozhodnutie
Okresný úrad Malacky, odborstarostlivosti 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 zákonovv znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán

štátnej vodnej správy podľa $ 61 zákonač. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon) a akošpeciálny stavebný úrad podľa $ 120

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadkuv znení neskorších predpisov (stavebný
zákon)v súlades $ 46 a 47 zákonač. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Popis konania / Účastníci konania
mení

Výrok
podľa $ 68 ods. 1 stavebného zákona lehotu na dokončenie stavby určenú rozhodnutím č.j. OÚŽP-2008/00607/136/
MAJzo dňa 18.06.2008, žiadateľovi obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves, pre stavbu „Verejná
splašková kanalizácia obce Záhorská Ves“, líniová stavba, k. ú. Záhorská Ves.
Novú lehotu na dokončenie stavby určuje do 31.10.2025.
Ostatné podmienky rozhodnutia č. j. OÚŽP-2008/00607/136/MAJ zo dňa 18.06.2008 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie
Stavebník, obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves v zastúpení starostom obce, požiadal dňa
03.06.2022 o predíženie lehoty výstavby určenej rozhodnutím č.j. OÚŽP-2008/00607/136/MAJ zo dňa 18.06.2008,
pre stavbu „Verejná splašková kanalizácia obce Záhorská Ves“, líniová stavba, k. ú. Záhorská Ves. Stavba nebola
dokončená z finančných dôvodov.

Tunajší úrad posúdil dôvody pre ktoré nebola lehota na dokončenie stavby splnená a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovejčasti tohto rozhodnutia.

Žiadateľje podľa $ 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od platenia
poplatkov oslobodený.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa 84 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Malacky, odbore starostlivosti o životné
prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.



Toto rozhodnutie má povahuverejnej vyhlášky podľa $ 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli obce Záhorská Ves a na Okresnom úrade Malacky, odbore starostlivosti o životné prostredie.
Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.
Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom
vyvesenia a zvesenia vyhlášky.

Ing. Renáta Húšková
9BEC ZÁHORSKÁ VES vedúciHlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves. poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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DoručujesaObec Záhorská Ves, verejná vyhláška, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves, Slovenská republika
Obec Záhorská Ves, 2. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám
môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté — Obec Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves,
Slovenská republika

Na vedomie
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava-Staré Mesto
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, Karloveská 2,842 17 Bratislava 4
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
NAFTAa.s., Votrubova 0/1, 821 09 Bratislava 2
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
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