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Vec
Upovedomenie o začatí konania s upustením od ústneho pojednávania vo veci predĺženia platnosti stavebného
vodoprávneho povolenia – 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 20.01.2022
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 OÚ Zlaté Moravce, OSŽP pod č. OU-ZM-OSZP-2020/000032-015 zo
dňa 19.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2020, 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 ešte pred jej dokončením „Červený Hrádok, rozšírenie splaškovej kanalizácie, vetva
„ČH 1“ budovanej v rámci stavby „Červený Hrádok – kanalizácia“ v nasledovnom rozsahu:
„SO 01 Splašková kanalizácia“
- gravitačná kanalizácia DN 300 mm 468 m
- kanalizačné šachty 12 ks
- kanalizačné odbočky – gravitačné 33 ks
v katastrálnom území: Červený Hrádok,
na pozemkoch katastrálnej mapy - stavu „C“ („E“) parc. č.: 584/34, 584/51 (584/51), 203/2,
ku ktorým má stavebník vlastnícke právo na základe listu vlastníctva č. 574,
charakter stavby: trvalá,
účel stavby: odvedenie splaškových odpadových vôd do obecnej ČOV,
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lehota na dokončenie stavby: jún 2024.
a to nasledovne:
platnosť vodoprávneho povolenia vydaného OÚ Zlaté Moravce, OSŽP pod č. OU-ZM-OSZP-2020/000032-015 zo
dňa 19.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2020
sa predlžuje na obdobie:
od 20.06.2022 do 19.06.2024
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.

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Doručí sa účastníkom konania:
1. Obec Červený Hrádok, Červený Hrádok 193, 951 82 Malé Vozokany (susedia stavbou dotknutých pozemkov)
............................................ ..............................................
vyvesené dňa: zvesené dňa:
Pečiatka a podpis:
2. Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
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............................................ ..............................................
vyvesené dňa: zvesené dňa:
Pečiatka a podpis:

Doručuje sa:
Ing. Peter Nemec, Komenského 293/2, 059 35 Batizovce
Obec Červený Hrádok, Červený Hrádok 193, 951 82 Červený Hrádok
a dotknutým orgánom štátnej správy a správcom IS:
3. ZsVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
4. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
5. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. Okresný úrad Nitra, OCDaPK, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP (úsek OH a OPaK)

Na vedomie
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 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
Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 1

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