OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
odbor starostlivosti o životné prostredie
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
V Zlatých Moravciach

C.j .: OU-ZM-OSZP-2016/001117-008 PZ

dňa

11.07.2016

-------------------

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán
štátnej správy 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 a ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zákona č . 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 3 72/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") a ako špeciálny stavebný úrad podľa
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), na základe žiadosti, predložených dokladov
a uskutočneného kolaudačného konania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
povoľuje

stavebníkovi: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra, IČO: 36 550 949

podľa

§ 26 ods. 4 vodného zákona a § 82 stavebného zákona užívanie vodnej stavby „Kanalizácia
Chyzerovecká ulica m. časť - Zlaté Moravce" ajej zmeny „Kanalizácia Chyzerovecká ulica III.
časť - Zlaté Moravce, časť Kanalizácia Palárikova ulica Zlaté Moravce" v rozsahu:

Stavebné objekty
SO Ot -Kanalizácia
Stoka AA - II. časť
kanalizačné potrubie PVC DN 400
kanalizačné potrubie PVC DN 300
Stoka AAa
kanalizačné potrubie PVC DN 300
Stoka AA2
kanalizačné potrubie PVC DN 400
kanalizačné potrubie PVC DN 300
Stoka AA3
kanalizačné potrubie PVC DN 300
Stoka AA3.1
kanalizačné potrubie PVC DN 300

240,50 m
143,43 m
64,40 m
183,36 m
49,93 m
616,99 m
52,63 m
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SO 02 -

prípojky
68 ks (verejná časť) + 33 ks (verejná časť)
potrubie PVC DN 150
601,23 m (Chyzerovecká ul.)
kanalizačné potrubie PVC DN 150
298,l 8 m (Palárikova ul.)
Kanalizačné

kanalizačné

na pozemkoch

podľa

mapy KN-C pare.

č.:

4302, 4303, 4270/1, 4270/3, 4318/2, 4319/2, 4781, 4783
a 3993, 4046/1, 4096/2, 4783
na pozemkoch podľa mapy KN-E pare. č . : 662/3, 535, 538 a 1-1748, 1-1749, 1-1692, 1-1747/2,
1-537/1, 1-1631/2
v katastrálnom území: Zlaté Moravce
doba trvania stavby: stavba trvalá
ku ktorým má investor iné právo (Zmluva o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom
a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania č. 10081/Ne14/201 O")
účel stavby: verejnoprospešná líniová vodná stavba na odvádzanie splaškových odpadových vôd od
producentov z časti mesta Zlaté Moravce (ulica Chyzerovecká a Palárikova)
Stavebné povolenie na vodnú stavbu „Kanalizácia Chyzerovecká ulica III. časť - Zlaté
Moravce" vydal Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia
Zlaté Moravce pod č. Z/2007/005 l l-08/F24 dňa 24.08.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
28.09.2007. Povolenie na zmenu tejto vodnej stavby ešte pred jej dokončením „Kanalizácia
Chyzerovecká ulica III. časť - Zlaté Moravce, časť Kanalizácia Palárikova ulica Zlaté Moravce" vydal
Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia Zlaté Moravce
pod č. Z/2007/01027-05/F24 dňa 23.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2008.
Podmienky povolenia:
1. Vlastníkom a prevádzkovateľom vodnej stavby bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s„ Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949
2. Vybudovanej vodnej stavbe ajej zmene venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu
a projektovaným kapacitám.
3. Dodržiavať povinnosti vlastníka vodnej stavby podľa§ 53 vodného zákona.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej vodnej stavby prerokovať
s príslušným orgánom štátnej vodnej správy.
5. Počas prevádzky verejnej kanalizácie dodržiavať ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
6. Dodržiavať vlastníkom schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby a na jeho podklade viesť
prevádzkový denník.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Odôvodnenie

Stavebník, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, podal dňa 01.06.2016 na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor
starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie vodnej
stavby „Kanalizácia Chyzerovecká ulica III. časť - Zlaté Moravce" ajej zmeny „Kanalizácia
Chyzerovecká ulica III. časť - Zlaté Moravce, časť Kanalizácia Palárikova ulica Zlaté Moravce".
Stavebné povolenie na vodnú stavbu „Kanalizácia Chyzerovecká ulica III. časť - Zlaté
Moravce" vydal Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia
Zlaté Moravce pod č. Z/2007/005 l l-08/F24 dňa 24.08.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
28.09.2007. Povolenie na zmenu tejto vodnej stavby ešte pred jej dokončením „Kanalizácia
Chyzerovecká ulica III. časť - Zlaté Moravce, časť Kanalizácia Palárikova ulica Zlaté Moravce" vydal
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Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného prostredia Zlaté Moravce
pod č. Z/2007/01027-05/F24 dňa 23 .11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2008.
Pôvodný vlastník a stavebník - prevodca, Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. Mája 2, 953 01 Zlaté
Moravce, „Zmluvou o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho
nástupníctva účastníka stavebného konania č. 10081/Ne-l 4/201 O" previedol na nadobúdateľa,
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s„ Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, vlastníctvo
projektovej dokumentácie, zabezpečil mu prístup na potrebné časti miestnych komunikácií a ich
súčastí, pozemky potrebné na výstavbu stokovej siete a postúpil na neho časť oprávnenej držby
vyplývajúcej z vecného bremena k dotknutým pozemkom pod miestnymi komunikáciami s tým, aby
stavbu dokončil nadobúdateľ ako jeho právny nástupca. Zmluva bola uzatvorená dňa 03.09.2010.
Vodná stavba ajej zmena boli vybudované na pozemkoch KN-C pare. č.: 4302, 4303, 427011,
4270/3, 4318/2, 4319/2, 4781, 4783 (pôvodná stavba) a 3993, 404611, 4096/2, 4783 (zmena stavby)
a na pozemkoch KN-E pare. č.: 662/3, 535, 538 (pôvodná stavba) a 1-1748, 1-1749, 1-1692, 1-1747/2,
1-53711, 1-1631/2 (zmena stavby) v katastrálnom území Zlaté Moravce. Pozemky, na ktorých je
vybudovaná predmetná kanalizácia sú vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce okrem pozemku mapy
určeného operátu pare. č. 1-1692, ktorý je vo vlastníctve p. Šimonovej Evy. Na pozemku KN-E pare.
č. 535, ktorý je vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce aje umiestnený pri ceste, bola kanalizácia
vybudovaná kvôli napojeniu na jestvujúcu kanalizačnú šachtu.
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom
č. OU-ZM-OSZP-2016/001117-002 PZ zo dňa 06.06.2016 účastníkom konania, mestu a dotknutým
orgánom štátnej správy začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na 11.07.2016.
Stavba až na drobné odchýlky, ktoré sú zahrnuté v protokole z kolaudačného konania
a v predložených dokladoch, bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, boli
dodržané podmienky určené v stavebnom povolení. Stavba vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu.' Skutočným prevedením stavby ajej užívaním nebude ohrozený život
a zdravie osôb ani životné prostredie a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti. Požiadavky jednotlivých
účastníkov konania a dotknutých orgánov sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia. Námietky
zo strany účastníkov konania na ústnom pojednávaní neboli vznesené.
Ku kolaudačnému konaniu sa kladne vyjadril Inšpektorát práce Nitra záväzným stanoviskom
č. IPNR_IPNR_OBOZP/KON/2016/1649 zo dňa 11.07.2016.
Na základe uskutočneného kolaudačného konania líniovej vodnej stavby ajej zmeny,
vykonaných skúšok, predložených dokladov uložených v spisovom materiáli, orgán štátnej vodnej
správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Žiadateľ uhradil správny poplatok bankovým prevodom na účet Slovenskej pošty, a.s.
vo výške 400 € v zmysle položky 62a písm. g) V časti zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa§ 53 a§ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3,
953 01 Zlaté Moravce.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov .
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradných
tabuliach: Mesta Zlaté Moravce a Okresnom úrade Zlaté Moravce a na webovom sídle
Okresného úradu Zlaté Moravce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia.

Doručí

1.
2.

sa účastníkom konania:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

vyvesené

dňa:

Pečiatka

3.

a podpis:

Okresný úrad Zlaté Moravce, OSŽP, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

vyvesené

dňa:

Pečiatka

4.
5.

zvesené dňa:

zvesené

dňa:

a podpis:

SYP š.p„ OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
Šimonová Eva, Palárikova 303/32, 953 01 Zlaté Moravce

Na vedomie dotknutým orgánom:
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pavlína Havrdová, Chyzerovecká 210, 953 01 Zlaté Moravce
SPF Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 8, 949 60 Nitra
BALOPRO, Ing. Marián Baláž, Silvánska 9, 949 01 Nitra
Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8, 949O1 Nitra
Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
Distribúcia SPP a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s„ Štúrova 147, 949 01 Nitra
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra
Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úsek OH
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úsek OPaK
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP - k spisu

