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Vec
Upovedomenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného vodoprávneho povolenia na stavbu
"„Mechanicko – biologická ČOV Červený Hrádok“ - verejná vyhláška
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 ustanovenia § 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) 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 § 61 písm. c) vodného zákona a § 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 Obce Červený Hrádok, Červený Hrádok 193, 951 82 Červený Hrádok zo dňa 18.11.2021
podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a § 73 vodného zákona
upovedomuje
účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania podľa § 69 ods. 1 a 2 stavebného zákona vo veci predĺženia
platnosti vodoprávneho povolenia vydaného vo výrokovej časti III. rozhodnutia OÚ Zlaté Moravce, OSŽP pod
č. OU-ZM-OSZP-2015/001530-011 zo dňa 20.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.01.2020, a ktorým
bolo povolené Obci Červený Hrádok, Červený Hrádok 193, 951 82 Červený Hrádok podľa § 26 ods. 1 vodného
zákona a § 66 stavebného zákona uskutočnenie vodnej stavby „Mechanicko – biologická ČOV Červený Hrádok“
v nasledovnom rozsahu:
stavebné objekty
SO 01 Biologická linka ČOV
SO 02 Prevádzková budova
SO 03 Potrubné prepojenia
- vetva „S1“ – odtokové gravitačné potrubie PVC DN 200 – 121,7 m do recipienta; (7 KŠ)
- vetva „S2“ – gravitačné prepadové potrubie PVC DN 200 – 15 m z KJ do PČS; (2 KŠ)
- vetva „S3“ – výtlačné potrubie HDPE DN 65 – 16,5 m od nádrže VHN (žumpové OV) k SO01
- vetva „S4“ – výtlačné potrubie HDPE DN 80 – 8,0 m od prečerpávacej stanice k SO 01
- výustný monolitický objekt so spätnou klapkou DN 200
SO 04 Sadové a terénne úpravy, spevnená plocha
SO 05 Studňa, vodovodné prívodné potrubie HDPE DN 25 – 7,50 m
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SO 06 Oplotenie dĺžky 77,62 m, vstupná brána, bránička
SO 07 Napojenie odberného miesta NN prípojka
technologické zariadenie stavby
PJ 0101 Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť technológia
PJ 0102 Strojno-technologické zariadenia ČOV, časť elektro
v katastrálnom území: Červený Hrádok
na pozemkoch katastrálnej mapy (mapy určeného operátu) – stavu „C“ („E“) parc. č.: 1424/2, 1387, 1388 (1388),
208 (208), 203/1, 209 (209)
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 574 (1424/2, 203/1, 209) a „iné právo“ na základe súhlasu
SVP, š.p., zn. CS SVP OZ PN7784/2019/2, CZ34734/32186/230/2019 zo dňa 09. 10. 2019 (208, 1387, 1388)
druh stavby: súčasť líniovej vodnej stavby
charakter stavby: trvalá
účel stavby: čistenie splaškových odpadových vôd od producentov obce Červený Hrádok
a to nasledovne:
platnosť vodoprávneho povolenia vydaného vo výrokovej časti III. rozhodnutia OÚ Zlaté Moravce, OSŽP pod č.
OU-ZM-OSZP-2015/001530-011 zo dňa 20.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.01.2020 sa predlžuje
na obdobie:
od 23.01.2022 do 22.01.2024
Keďže orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre objektívne posúdenie veci, upúšťa sa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho
konania.
Podľa § 27 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov určuje
orgán štátnej vodnej správy účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 8 dní odo dňa doručenia tohto
upovedomenia o začatí konania na vyjadrenie sa k veci. Svoje námietky a stanoviská si môžu uplatniť najneskoršie
v tejto lehote, inak sa na ne neprihliadne.
Účastník konania, jeho zákonný zástupca sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si
zvolí. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.
Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy. Do spisu veci možno
nahliadnuť na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, Sládkovičova 3, klientske centrum č. dverí 16.
Pred vydaním rozhodnutia majú možnosť vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie.
Trovy konania, ktoré vzniknú správnemu orgánu znáša správny orgán. Trovy, ktoré v konaní vzniknú účastníkovi
konania, znáša účastník.
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré OÚ Zlaté Moravce, OSŽP
vzniknú ich zavinením, môže im tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným účastníkom
konania.
Toto upovedomenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní na úradných
tabuliach: Obce Červený Hrádok, Okresnom úrade Zlaté Moravce, na internetovej stránke správneho orgánu
www.minv.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná
tabuľa“. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia upovedomenia.
Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Červený Hrádok toto potvrdené oznámenie v jednom vyhotovení zašle späť
špeciálnemu stavebnému úradu OÚ Zlaté Moravce, OSŽP.
Doručí sa účastníkom konania:
1. Obec Červený Hrádok, Červený Hrádok 193, 951 82 Červený Hrádok
............................................ ..............................................
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vyvesené dňa: zvesené dňa:
Pečiatka a podpis:
2. Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
............................................ ..............................................
vyvesené dňa: zvesené dňa:
Pečiatka a podpis:
3. SVP, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
a dotknutým orgánom štátnej správy a správcom IS:
4. ZsVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
5. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. Okresný úrad Nitra, OCDaPK, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
9. RÚVZ so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
10. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP (úsek OH a OPaK)

Na vedomie
Západoslovenská vodáreňská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou, 949 60 Nitra 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 1
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pobočka Nitra, Coboriho 2, 949 01 Nitra 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 811 01 Bratislava 1
Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 1

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-ZM-OSZP-2021/001547-002
Obec Červený Hrádok, Červený Hrádok 193, 951 82 Červený Hrádok
SVP, š.p. Banská Štiavnica, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava 1
3/3

