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Vec
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

O z n á m e n i e

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

Stavebník: Obec Vinodol v zastúpení LUKOPE STAV s.r.o., Hájik 286/1301, 951 78 Kolíňany, požiadal dňa
27.01.2020 tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia na

A: uskutočnenie vodnej stavby
- podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona:

„SO 02 Vodovod“
v rozsahu:
SO 02.01 Rozvádzacie vodovodné potrubie
- Rozvádzacie vodovodné potrubie „1“ – HDPE PE 100 D160 – 284,3 m
- Rozvádzacie vodovodné potrubie „1-1“ – HDPE PE 100 D110 – 65,1 m
SO 02.02 Vodovodné prípojky
- Potrubie HDPE PE 100 D32 SDR 11 – 11 ks (po hranicu pozemku)

„SO 03 Splašková kanalizácia“
v rozsahu:
SO 03.01 Gravitačná kanalizácia
- Gravitačná splašková stoka „B“ – PVC DN 300 – 331,5 m
SO 03.02 Kanalizačné prípojky
- Potrubie PVC DN 150 – 11 ks (po hranicu pozemku)

„SO 04 Dažďová kanalizácia“
v rozsahu:
- Dažďová vetva „D“ – PVC DN 300 – 116 m – (z plochy komunikácia)
- Retenčno vsakovací objekt EKODREN – 3,0 x 3,6 m
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ktoré sú súčasťou stavby: „IBV Vinodol Novohorská ulica, komunikácia a inžinierske siete“
postavených na parc. č.: 838/2 register „C“
ku ktorým ma stavebník: súhlas SPF
postavených na parc. č.: 838/3, 838/1 - list vlastníctva nezaložený
katastrálne územie: Dolný Vinodol

Obec Paňa, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 39 a 39 a stavebného zákona územné rozhodnutia o
umiestnení stavby č. 204/2018-004-Rf zo dňa 20.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.01.2019.

B: na osobitné užívanie vôd vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd
- podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.
- odvedenie dažďových vôd komunikácie do retenčno vsakovacieho objektu EKODREN.

Upozorňujeme, že vodné stavby (SO 02 Vodovod a SO 03 Splašková kanalizácia) je možné užívať a skolaudovať
až po skolaudovaní verejných obecných sietí v Obci Vinodol.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušný správny orgán podľa ust. § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti pre životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa ust. § 61 zákona 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 stavebný zákon) v súlade s
ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov.

oznamuje

začatie konania o povolení vodnej stavby v zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v zmysle §61 ods. 2 upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania.

Vzhľadom nato že spisový materiál je kompletný, Vám tunajší úrad umožňuje podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom
konaní, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie pred
vydaním rozhodnutia a uviesť skutočnosti, ktoré považujete za významné pre rozhodnutie v danej veci.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim
nebude prihliadnuté. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa
neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Nitra, č. dv. 129.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Vinodol a na úradnej tabuli Okresného úradu
Nitra. Posledný deň vyvesenia rozhodnutia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.

Doručuje sa účastníkom konania:
1. Obec Vinodol v zastúpení LUKOPE STAV s.r.o., Hájik 286/1301, 951 78 Kolíňany Mesto Nitra – p. primátor
2. Ing. Bohuš Malík, ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra – projektant
3. GEOspol. s.r.o. Nitra, Tehelná 48, 949 01 Nitra
4. SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
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5. Obec Vinodol – Úradná tabuľa

............................ ..........................
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

6. Okresný úrad Nitra - Úradná tabuľa

............................ ..........................
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Ing. Miloš Černák
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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LUKOPE s.r.o., Hájik 286/1301, 951 78 Kolíňany
Bohuš Malík, Majakovského 174/1, Chrenová, 949 01 Nitra 1
GEO spol. s r.o., Tehelná 48, 949 01 Nitra 1
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1
Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 1


