odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

č.OU-NR-OSZP3-2019/008303-04/F28

V Nitre, dňa 05.03.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE

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 a 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 ako 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 súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny
poriadok/ v znení neskorších predpisov

povoľuje
žiadateľovi: Obec Alekšince, Školská č. 389, 951 22 Alekšince
- podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 82 zákona stavebného zákona uvedenie vodnej stavby
do trvalého užívania
v rozsahu:
 SO 01 Gravitačná kanalizácia
o stoka „A“ – PVC DN 300 – 355,62 m
o stoka „A“ – PVC DN 300 – 660,07 m
o stoka „A0“ – PVC DN 300 – 192,01 m
o stoka „A3“ – PVC DN 300 – 118,05 m
o stoka „E1“ – PVC DN 300 – 533,00 m
o stoka „E1-1“ – PVC DN 300 – 99,55 m
o stoka „E1-2“ – PVC DN 300 – 48,12 m
o stoka „G“ – PVC DN 300 – 357,04 m
 SO 02 Tlaková kanalizácia
o výtlak Vg – HDPE D90 – 378,60 m
 SO 03 Čerpacie stanice
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o čerpacia stanica ČS9 – stavebná časť
SO 04 El. prípojky k ČS
o elektrická prípojka k ČS9
Prevádzkové súbory
o PS 01 Čerpacie stanice
 Strojnotechnologická + elektrotechnologická časť ČS9

postavených na parc. č.:
katastrálne územie:
charakter stavby:
realizované v rámci stavby:

495/3, 495/4, 498/43, 498/8, 278/1, 5/2, 278/6, 114/11, 278/11,
278/18, 279, 490/2, 220/1, 283/1, 542/33, 542/3, 542/171
Alekšince
trvalá
„Alekšince – kanalizácia“ – 1. etapa
„Alekšince – kanalizácia“ – 2. etapa

Stavba bola realizovaná na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného Obvodným
úradom životného prostredia Nitra, č. A/2009/00161-07/F16 zo dňa 30.1.2009 – 1. Etapa, č.
A/2009/02194-07/F37 zo dňa 23.10.2009 – 2. etapa.
Podmienky povolenia:
1. Prevádzkovateľom kolaudovanej vodnej stavby bude: Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
2. Dodržiavať schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby.
3. Obdobne dodržiavať povinnosti vlastníka vodnej stavby v zmysle § 53 vodného zákona.
4. Vybudovaným objektom vodnej stavby bude venovaná trvalá starostlivosť, aby slúžili svojmu
účelu.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vybudovanej vodnej stavby je nutné prejednať
s príslušným vodohospodárskym orgánom.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
- v kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Odôvodnenie
Žiadateľ Obec Alekšince, Školská č. 389, 951 22 Alekšince podal dňa 24.10.2018 na tunajší
úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodné stavby: SO 01 Gravitačná kanalizácia, SO
02 Tlaková kanalizácia, SO 03 Čerpacie stanice, SO 04 El. prípojky k ČS, PS 01 Čerpacie stanice
realizované v rámci stavby „Alekšince kanalizácia 1 a 2 etapa“.
Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Boli dodržané
podmienky určené v stavebnom povolení. Stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu.
Skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné
prostredie a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti. Námietky zo strany účastníkov konania na ústnom
konaní neboli vznesené.







V rámci kolaudačného konania boli doložené nasledovné doklady:
Stavebné povolenie pre predmetnú vodnú stavbu
Projektová dokumentácia – k nahliadnutiu
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Protokol o vytýčení stavby
Projekt skutočného vyhotovenia stavby
Porealizačné zameranie
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Záväzné stanovisko KPÚ Nitra
Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra
Prísľub o prevádzkovaní
Prevádzkový poriadok
Stavebný denník
Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
Certifikáty a atesty použitých výrobkov
Osvedčenie stavbyvedúceho
Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok
Vyjadrenie OU NR, OSZP – OH ku kolaudácii

Na základe uskutočneného kolaudačného konania, vykonaných skúšok a predložených
dokladov orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Nakoľko investorom stavby je Obec Alekšince, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je oslobodená od správnych poplatkov.

Poučenie
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 úradnej tabuli obce Alekšince, úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle
Okresného úradu Nitra. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych
účastníkov konania.
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa ust. § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho
doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.
Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Jana Latečková
Vedúca odboru
Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Obec Alekšince – p. starosta
2. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
3. Železnice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
4. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Riaditeľstvo OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 834/3,
921 80 Piešťany
6. Obec Alekšince – Úradná tabuľa
............................
vyvesené dňa
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..........................
zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

7.

Okresný úrad Nitra - Úradná tabuľa

............................
vyvesené dňa

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

Pečiatka a podpis:

Dotknutým orgánom štátnej správy, obci a správcom IS:
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánská 64, 949 11 Nitra
9. Regionálna správa a údržba ciest Nitra , a.s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra
10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za
hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
11. Západoslovenská Vodárenská Spoločnosť, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01
Nitra
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
13. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie J. Pavla II. 8, 949 01 Nitra
14. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
15. OÚ Nitra - k spisu
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