OKRESNÝ ÚRAD NITRA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
č. OU-NR-OSZP3-2018/040733-02/F49

V Nitre, dňa 13.11.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne šetrenie
Stavebník: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
podal dňa 24.10.2018 na tunajší úrad návrh na uvedenie vodnej stavby do užívania
v rozsahu:
 SO 01 Gravitačná kanalizácia
o stoka „AO“ – PVC DN 300 – 320 m
o stoka „A“ – PVC DN 300 – 137,30 m
o stoka „A1-1“ – PVC DN 300 – 130,62 m
o stoka „A4“ – PVC DN 300 – 5,0 m
o stoka „E1“ – PVC DN 300 – 229,60 m
 SO 02 Tlaková kanalizácia
o výtlak Va – HDPE PE 100 DN 150 – 514,31 m
o výtlak Ve – HDPE PE 100 DN 150 – 94,69 m
 SO 03 Čerpacie stanice
o čerpacia stanica ČS1, ČS4, ČS6
na par. č:
 68/4, 108/1, 114/18, 114/11 parc. registra „C“ – vlastníkom pozemku je Obec Alekšince na základe
LV č. 608
 277/4, 278/2, 278/201 parc. registra „E“ – vlastníkom pozemku je Obec Alekšince na základe LV č.
1069
 41/1 parc. registra „C“ – zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech
prevádzkovateľa stavby
 771/1 parc. registra „E“ – súhlas vlastníka pozemku – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
charakter stavby:
vybudované v rámci stavby:
v katastrálnom území:
spôsob využitia stavby:
druh stavby:

trvalá
Alekšince – kanalizácia - ČOV
Alekšince
odvádzanie splaškových vôd
líniová vodná stavba

Stavba bola realizovaná na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného Okresným
úradom životného prostredia, odborom starostlivosti o životné prostredie č. s.: OU-NR-OSZP32017/003703-03/F49 zo dňa 06.06.2017.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, 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 SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný
zákon“) a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v zmysle § 26 vodného
zákona , v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súlade s § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov

nariaďuje
k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

07. 12. 2018 o 0900 hod.
so stretnutím účastníkov konania na obecnom úrade obce Alekšince
Na ústne pojednávanie stavebník pripraví:
a)
vodoprávne povolenie a PD stavby overenú špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, resp. pri
povolení zmien stavby,
b)
doklady o vytýčení stavby,
c)
výkresy skutočného prevedenia stavby s opisom a zdôvodnením vykonaných odchýlok od územného
rozhodnutia a vodoprávneho povolenia,
d)
porealizačné zameranie stavby,
e)
doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú
a bezpečnú prevádzku (záznam o preplachu, záznam o vyskúšaní sprievodného vodiča, zápisy o vykonaní
predpísaných skúšok, ....),
f)
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a
dotknutých orgánov štátnej správy,
g)
doklady, ktorými sa preukáže splnenie všetkých podmienok stavebného povolenia,
h)
stavebný denník,
i)
vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok ku kolaudovanej vodnej stavbe,
j)
doklad o vlastníctve, resp. prevádzkovaní vodnej stavby (prípadne zmluvu o prevádzkovaní vodnej
stavby),
k)
doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov (certifikáty a atesty výrobkov),
l)
zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby,
m) iné doklady potrebné pre skolaudovanie uvedenej vodnej stavby (zmluvy o postúpení práv a povinností,
zápisnice a pod.)
n)
vyjadrenie od Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia – odpadového hospodárstva ku kolaudácii.
Toto oznámenie 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 úradnej tabuli
Obce Alekšince, úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a webovom sídle Okresného úradu Nitra. Posledný
deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade
na č. dv. 129 a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na tomto konaní, inak k nim nebude
prihliadnuté. V rovnakom termíne oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.
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Ak sa nechá niektorí z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú
moc.
Ing. Miloš Černák
vedúci oddelenia

Doručuje sa:
1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2. Obec Alekšince, Školská 389, 951 22 Alekšince
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za
hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
4. Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava, Generálne Riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova
8, 813 61
5. Obec Alekšince – úradná tabuľa
............................
vyvesené dňa

..........................
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:
6. Okresný úrad Nitra - úradná tabuľa
............................
vyvesené dňa

..........................
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:
7. Okresný úrad Nitra – webové sídlo
............................
vyvesené dňa

..........................
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:
Dotknutým orgánom štátnej správy a správcom IS:
8. Ing. Bohuš Malík, ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra – projektant
9. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra
10. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A,
949 01 Nitra
11. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie J. Pavla II. 8, 949 01 Nitra
12. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
16. OÚ Nitra – (ŠVS) – k spisu
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