OKRESNÝ
ÚRAD
ZLATÉ MORAVCE

č.:

odbor starostlivosti o životné prostredie
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
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V Zlatých Moravciach

dňa

31.05.2018

- 5, JÚN 2018

./f9!:r7//J}/rf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len
„OÚ Zlaté Moravce, OSŽP"), úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy
podľa § 5 ods. 1 zák. 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 orgán štátnej
vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) 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) 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"), v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

zastavuje

konanie

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

60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona v súlade s § 73 ods. 14 vodného zákona a§ 30
ods. 1 písm. d) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Martin nad Žitavou Hosťovce-prívod vody", ktorá mala byt' uskutočnená v nasledovnom rozsahu:

Stavebné objekty:
SO 01 Prívod vody RŠ-VŠM Martin nad Žitavou - rad „M"
- tLT - DN 250

430,65

- HDPE PEIOO-DN 250- 3 203,47 m
Spolu:
- 3 634,12 m

m
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SO 02 Prívod vody rad „M2"
SO 03 Prívod vody rad „H"
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- HDPE PE 100-DN 150- 634,00 m
- HDPE PE 100 -DN 200 - 1 440,46 m
- HDPE PE 100-DN 150-1 359,94 m
Spolu:
2 800,40 m

Prevádzkové súbory:
PS O1 - Diaľkový prenos
v katastrálnom území: Zlaté Moravce
na pare. podľa KN - stavu C č.: 2820/1, 2819 (stav E 569111), 2804/36 , 2806/2 (stav E
4467), 2804/11 (stav E 4466), 2804/12 (stav E 4466), 2807 (stav E 4467), 2772/5 (stav E
4465/2), 2772/1, 2809/2, 2809/1, 2812, 2811/1 (stav E 5658/1), 2771 (stav E 5658/1),
15658/2, 13650/3, 14308, 13650/2, 15657, 1365017, 13650/6, 13650/1, 13650/4, 13650/9,
13650/8, 13650/5, 13569, 15690/3, 15690/4, 13468, 15656, 13417,
v katastrálnom území: Martin nad Žitavou
na pare. stavu C č.: 1396/6, 1396/2, 1396/5, 1396/4, 1396/1, 1396/3, 1417/1, 1412/3, 1418/1,
296, 290, 295, 246, 527, 510, 523/3 (stav E 523/2), 150/1 (stav E 150/1), 150/4, 128118 (stav
E 1314/5), 1117 (stav E 1117), 1115/18 (stav E 1115/1), 1220/2 (stav E 1220/2), 115112,
1107/9 (stav E 1107/4), 523/1, 641/3, 641/6, 779, 720,
v katastrálnom území: Hosťovce
na pare. stavu C č.: 1206, 1098, 1093/1, 928, 210/30, 903/11, 91112,
nakoľko

stavebník nedoplnil žiadosť v stanovenej lehote.

Odôvodnenie
Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. požiadal dňa 01.03.2016
tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Martin
nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody", ktorá mala byť vybudovaná z časti v zastavanom
území obcí, z časti mimo zastavaného územia obcí, na pare. v rozsahu uvedenom vo
výrokovej časti rozhodnutia, ktoré sa nachádzajú v k. ú.: Zlaté Moravce, Martin nad Žitavou
a Hosťovce. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy vydal dňa 19.12.2016
vodoprávne povolenie pod č . rozhodnutia OU-ZM-OSZP-2016/000590-25-KD, ktorým bolo
stavebníkovi Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona vydané povolenie
na vybudovanie vodnej stavby „Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody". Na uvedené
rozhodnutie bolo účastníkom konania Ing. Petrom Dragúňom v zákonom stanovenej lehote,
dňa 09.01.2017, podané odvolanie na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, ktorý napadnuté rozhodnutie
vydal. Následne OÚ Zlaté Moravce, OSŽP po upovedomení účastníkov konania o podaní
odvolania postúpil dňa 07.02.2017 napadnuté rozhodnutie spolu s celým spisovým
materiálom odvolaciemu orgánu - Okresnému úradu Nitra, odbor opravných prostriedkov,
referát starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, Nitra, o čom upovedomil
účastníkov konania. Dňa 24.05.2017 bolo na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP doručené od
odvolacieho orgánu Okresného úradu Nitra právoplatné rozhodnutie č. OU-NR-OOP42017/0095l5-3 zo dňa 04.04.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.05.2017, v ktorom
odvolací orgán napadnuté rozhodnutie OÚ Zlaté Moravce, OSŽP č. OU-ZM-OSZP2016/000590-25-KD zo dňa 19.12.2016 zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.
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Zo záveru odvolacieho orgánu vyplynulo, že v novom prejednaní je potrebné odstrániť
nedostatky na základe ktorých bolo rozhodnutie zrušené. Z uvedených dôvodov OÚ Zlaté
Moravce, OSŽP vyzval stavebníka o doplnenie dokladov, ktoré je potrebné doložiť k vydaniu
nového povolenia. Zároveň bolo konanie pod č. rozhodnutia OU-ZM-OSZP-2017/000065046 KD zo dňa 14.06.2017 prerušené do doby pominutia prekážok na vydanie rozhodnutia,
maximálne na dobu 90 dní. Dňa 13.09.2017 bol od stavebníka ZsVS, a.s. doručený list,
v ktorom stavebník žiadal o predÍženie lehoty na doplnenie podania, nakoľko v stanovenom
termíne nebolo možné predložiť na všetky pozemky dotknuté stavbou „iné práva", ktorých
predloženie je potrebné k vydaniu nového povolenia. Orgán štátnej vodnej správy žiadosti
vyhovel a stanovil novú lehotu na doplnenie podania na 21.12.2017. Dňa O1.12.2017 bol od
stavebníka opätovne doručený list s požiadavkou o predÍženie lehoty z toho istého dôvodu.
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP opätovne požiadavke vyhovel a predÍžil lehotu na doplnenie
podania na 31.03.2018. Nakoľko stavebník nemohol splniť termín stanovený tunajším
úradom, dňa 23.03.2018 bola tunajšiemu úradu doručená ďalšia žiadosť o predÍženie termínu
na doplnenie podania. Orgán štátnej vodnej správy žiadosti vyhovel a stanovil novú lehotu na
doplnenie podania na 20.05.2018. Dňa 24.05.2018 bola na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP
doručená od stavebníka ZsVS, a.s. žiadosť o vrátenie žiadosti o vydanie povolenia vodnej
stavby „Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody" v rozsahu uvedenom vo výrokovej
časti rozhodnutia späť, nakoľko stavebník v stanovenom termíne nedokázal odstrániť všetky
nedostatky svojho podania, nakoľko nemá „iné právo" na všetky parcely nachádzajúce sa
v zastavanom území obce, ktoré by boli dotknuté uvedenou vodnou stavbou.
Stavebník bol upozornený na právne následky nedoplnenia žiadosti v určenej lehote.
Písomná výzva na odstránenie nedostatkov podania a prerušenie konania bola
žiadateľovi doručená dňa 21.06.2017. Posledným dňom na doplnenie žiadosti po opätovných
predÍženiach termínu bol deň 20.05.2018.
Vzhľadom na to, že žiadateľ neodstránil všetky nedostatky podania v učenej lehote,
orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona
71167 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov do 15 dní
odo dňa doručenia na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce.
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
č.

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 7111967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradných tabuliach: Mesta Zlaté Moravce, Obce Martin nad Žitavou, Obce
Hosťovce, Okresnom úrade Zlaté Moravce a na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Orgán štátnej vodnej správy podľa § 73 ods. 9 vodného zákona doručuje rozhodnutie
účastníkom konania verejnou vyhláškou s výnimkou žiadateľa, správcu vodného toku a tomu,
kto počas konania podal námietky.

Doručí

1.

sa účastníkom konania:

Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce

{)ô. 06. M if

vyvesené

dňa:

Pečiatka

3.

~ D ():

Obec Hosťovce,

zvesené dňa:

Pečiatka

a podpis:

Hosťovce

49, 951 91

4.

zvesené

Pečiatka

a podpis:

Okresný úrad Zlaté Moravce,

Sládkovičova

5.
6.
7.

dňa:

a podpis:

3, 953 01 Zlaté Moravce

vyvesené dňa:

Pečiatka

a podpis:

Hosťovce

vyvesené dňa:

Pečiatka

@fr!

a podpis:

zvesené

Pečiatka

dňa:

a podpis:

ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
SVP š.p., OZ Piešťany, Nábr. 1. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
Ing. Peter Dragúň, Bazovského 2360, 955 O~ Topoľčany

a na vedomie dotknutým orgánom a správcom IS:
8.
9.
10.
11.

ZsVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
AGRO Hosťovce, s.r.o., Hosťovce 1, 951 91 Hosťovce
SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Sz S

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája IA, 953 01 Zlaté Moravce
Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Okresný úrad Nitra, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Štefánikova tr.
69, 949 01 Nitra
Regionálna správa a údržba ciest, Štúrova 147, 949 01 Nitra
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy
a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
Železnice SR, Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, P.0.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
Distribúcia SPP, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úsek OH
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, úsek OPaK
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP-k spisu
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Kód stavu overenia autorizácie:
Popis stavu overenia autorizácie:

Platná

Kód výsledku overenia:

o

Popis výsledku overenia:

Operácia bola vykonaná úspešne.

Dátum a čas podpisu (UTC):

04.06.2018 12:33

Nespracovane (O/ J •
Spracované automaticky (15/5770)
Odoslané spravy (102/2015)
Rozpracované správ'! {13/17}

Dátum a čas časovej pečiatky
podpisu (UTC):
Dátum a čas overenia (UTC):

.,

04.06.2018 12:33
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05.06.2018 08:07
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