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Vec
O z n á m e n i e o začatí stavebného (vodoprávneho) konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Dňa 16.02.2021 stavebník Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol podala na tunajší úrad žiadosť o predĺženie
stavebného (vodoprávneho) povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

„Kanalizácia Vinodol“

podľa § 69 stavebného zákona platnosť vodoprávneho (stavebného) povolenia vydaného tunajším úradom pod č.
OU-NR-OSZP-2019/007619-04/F13 zo dňa 07. 03. 2019 (právoplatného 10.04.2019) na:

p o v o l e n i e n a u s k u t o č n e n i e v o d n ý c h s t a v i e b

V rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Kanalizácia gravitačná

SO 02 Čerpacie stanice

katastrálne územie: Černík, Dolný Vinodol, Horný Vinodol
na pozemkoch, p. č.: register „C“ – 3386, 3376, 3286, 3232, 3230, 3362/30, 502/4, 502/5, 502/6.
register „E“ – 395, 396/1, 836, 837, 396/1, 397, 838/1, 727, 729, 926, 931, 928/3, 9/1, 9/2, 10, 923/1, 924/32, 924/1,
924/4, 148/81, 280/1.
účel stavby: Odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Vinodol na ČOV v Černíku
charakter stavby: trvalá
druh stavby: líniová

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.
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Obec Černík, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona vydala v súlade s
§ 39 a 39a pre uvedenú stavbu územné rozhodnutie pod číslom 201858-05-B zo dňa 20.07.2018. Obec Vinodol
vydala záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu pre vodné
stavby ev. pod č. j. VIN115/41/2018-119/2018 zo dňa 24.01.2018.
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia vydal povolenie na vybudovanie vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti
s § 66 stavebného zákona na vybudovanie vodných stavieb pod č.s. OU-NR-OSZP3-2019/007619-04/F13 zo dňa
07.03.2019 (právoplatné dňa 10.04.2019), ktoré stráca platnosť dňa 10.04.2021.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len „OÚ Nitra") ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon")
a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej
len „stavebný zákon") v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov

oznamuje:

začatie vodoprávneho konania 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 zákona č. 50/1976 Zb. 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 do podkladov nahliadnuť na Okresnom úrade Nitra, Odbor starostlivosti o životné
prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na č.d.103 a svoje námietky a
pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskôr podané
námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté orgány štátnej správ.

Ing. Miloš Černák
vedúci oddelenia

Doručuje sa:
Účastníkom konania:

Obec Vinodol, Obecný úrad Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol- úradná tabuľa

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

Pečiatka a podpis:

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie – úradná tabuľa a webové sídlo
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............................ ..........................
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Obec Černík, 145, Černík, 941 05 Černík

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

Pečiatka a podpis:

Na vedomie
Slovenský vodohospodársky podnik, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra 1
ZSVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Michlovský spol. s.r.o, Letná 796/9, 921 01 Piešťany 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, námmestie Jána Pavla II, 949 01 Nitra 1
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p."), Ivanská cesta 93, 823
07 Bratislava 216
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1
SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42
Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2

Ing. Miloš Černák
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NR-OSZP3-2021/012602-002

Obec Vinodol, Obecná ulica 473, 951 06 Vinodol
Obec Černík, Černík 145, 941 05 Černík
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 1
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 1
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Obec Mojzesovo, Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr
Obec Komjatice, Nádražná 97/344, 941 06 Komjatice
AQUATIS a.s., organizačná zložka, Jesenského 3175, 911 01 Trenčín 1


