
/
Obecné zastupiteľstvo obce Šintava

Obecný úrad č. 244

925 51  Šintava

Ve®_.

Stanovisko obyvaterov Nitrianskej ul. k listom od obce Šintava značka sp. č.
104/2016 a sp. č.114/2016 zo dňa 11.10.2016

Ako   poverení   zástupcovia   obyvateľov   Nitrianskej   ul.   vo   veci   petície   za
zachovanie pôvodného vodovodu na Nitrianskej ul.,  na základe získaných informácií
aodpovede     Okresného     úradu     Galanta     na     žiadosť    ovydanie    stanoviska
k problematike  vodovodu  na  Nitrianskej   ulici  v šintave,   predkladáme  nasledovné
stanovisko k problematike „Vodovodné prípojky":

1.   Z listu Okresného  úradu  Galanta značka OU-GA-OSZP-2016/011785 zo dňa
07.11.2016  vyplýva,  že  vodná  stavba  „Šintava  -Zaokruhovanie  obecného
vodovodu"   nie   je   dokončená   v rozsahu   právoplatného   rozhodnutia   na
uskutočnenie vodnej stavby, ktoré je viazané na investora Západoslovenskú
vodáľenskú spoločnost', a.s.

2.   Oznámenie   k  ohláseniu   drobnej   stavby  podľa   §  57  stavebného  zákona"
č.1/2012 zo dňa 12.01.2012 považuje Okresný úrad Galanta za duplicitné.

3.   Vzmysle   odpovede   Okresného   úradu   Galanta   žiadame   Obec   Šintava
o zabezpečenie   nepretržjtej   dodávky   pitnej   vody   cez  jestvujúci   verejný
vodovod  na  Nitrianskej  ul.  vo vlastníctve  obce  Šintava v súlade s príslušným
zákonom   do   doby   dokončenia   rozpracovanej   vodnej   stavby   „Šintava   -

`  Zaokruhovanie  obecného  vodovodu"  a následného  pripojenia  sa  koncových

odberateľov na vybudované verejné časti jednotlivých vodovodných  pripojok.
Zároveň  žiadame  o dodržanie  verejného  prísľubu  daného  starostom  obce
Šintava   p.    Holičkom   na   stretnutí   občanov   zo   dňa    14.09.2016,    hlavne
zabezpečenie        výmeny        jestvuj úcich        vodomerov        a zabezpečenie
prevádzkovania  obecného vodovodu  na  Nitrianskej  ul.  v súlade s príslušným
zákonom a platnými technickými normami.



4.   Doterajšiu     snahu     obce     Šintava     presvedčiť     občanov     Nitrianskej     ul.
o vybudovanie  vodovodných  prípojok  k realizovanej  časti  stavby  „Šintava  -
Zaokruhovanie   obecného   vodovodu"   na   vlastné   náklady   považujeme   za
protiprávnu,   nakoľko  občania   Nitrianskej   ul.   nie  sú   pľávny   nástupcovia
investora predmetnej stavby.

5.  žiadame  obecné  zastupiteľstvo  o urýchlené  preľokovanie  tejto  veci  na
svojom najbližšom zasadnutí a pľijatie re[evantného uznesenia.

V zastúpení obyvateľov Nitrianskej ulice:

Mgr. Miroslava Jurašiková,
Nitrianska   480,   925   51   Ši t`,:`.,                              `

orgánom vybavujúcim petíciu

Ing. Mário Macho,

na  zastupovanie  v  styku   s

Nitrianska 494, 925 51  Šintava - poverený na zastupovanie v styku s orgánom
vybavujúcim petíciu
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vybavujúcim petíciu

V Šintave dňa 16.11.2016
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