OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Zlaté Moravce

OU-ZM-OSZP-2022/000295-005

02. 03. 2022

Rozhodnutie
verejná vyhláška
Výrok
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“) na základe žiadosti,
predložených dokladov, uskutočneného vodoprávneho konania v súlade s § 73 vodného zákona a podľa §§ 46 a 47
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
predlžuje
stavebníkovi: Obec Červený Hrádok, Červený Hrádok 193, 951 82 Malé Vozokany, IČO: 00656 127
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 zmeny 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,
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
Odôvodnenie
Stavebník Obec Červený Hrádok, Červený Hrádok 193, 951 82 Červený Hrádok požiadal dňa 20.01.2022 o
predĺženie platnosti stavebného vodoprávneho povolenia vydaného OÚ Zlaté Moravce, OSŽP pod č. OU-ZMOSZP-2020/000032-015 zo dňa 19.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2020, a ktorým bolo povolené
Obci Červený Hrádok podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona uskutočnenie vodnej stavby
„Červený Hrádok – kanalizácia“.
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona upovedomil verejnou vyhláškou
účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania pod č. OU-ZM-OSZP-2022/000295-02 zo dňa 02.02.2022 vo
veci predĺženia platnosti stavebného povolenia s upustením od ústneho pojednávania. Toto oznámenie bolo vyvesené
na úradných tabuliach Obce Červený Hrádok v dňoch od 03.02.2022 do 18.02.2022 a OÚ Zlaté Moravce, OSŽP v
dňoch od 03.02.2022 do 18.02.2022.
V oznámení o začatí vodoprávneho konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia určil tunajší úrad
lehotu 8 dní na uplatnenie námietok a pripomienok. V stanovenej lehote neboli na tunajší úrad doručené žiadne
námietky ani pripomienky voči vydaniu rozhodnutia.
Stavebník požiadal o predĺženie lehoty platnosti stavebného povolenia ešte počas jeho platnosti.
Predĺžením platnosti rozhodnutia (stavebného povolenia) nie sú ohrozené ani poškodené záujmy štátnej vodnej
správy ani všeobecné záujmy a práva iných, preto orgán štátnej vodnej správy vyhovel žiadosti a rozhodol tak, ako
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Stavebník v zmysle § 4 ods.1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
je od poplatkov oslobodený.
Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou 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 uskutočnenie zmeny vodnej stavby ešte pred jej dokončením ,, Červený Hrádok, rozšírenie splaškovej
kanalizácie, vetva ,,ČH 1" budovanej v rámci stavby ,,Červený Hrádok - kanalizácia".
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach: Obce Červený
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Hrádok, Okresnom úrade Zlaté Moravce a na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
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: Pečiatka a podpis:

2. Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
............................................ ..............................................
vyvesené dňa: zvesené dňa:
Pečiatka a podpis: 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)
Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10306

Doručuje sa
Obec Červený Hrádok, Červený Hrádok 193, 951 82 Červený Hrádok, Slovenská republika
Ing. Peter Nemec - PN PROJEKT, Komenského 293/2, 059 35 Batizovce, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika
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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
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