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O z n á m e n i e o za#atí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Stavebník: Madabo, s.r.o., Hollého 7, 949 01 Nitra, v zastúpení splnomocneným zástupcom ARCH-STRUCTURE,
s.r.o., Hodžova 54, 949 01 Nitra, podal d#a 15.07.2021 na tunajší úrad žiados# o vydanie stavebného povolenia a
vodoprávneho povolenia na vodné stavby :

- pod#a § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona:

A. povolenie na vybudovanie vodných stavieb
- pod#a § 26 ods. 1 vodného zákona v sú#innosti s § 66 stavebného zákona

pre navrhovanú realizáciu vodnej stavby v rámci stavebnej akcie:

„IBV Malý Lapáš“

v rozsahu vodných stavieb:

• SO-200 Vodovod (dl. 407,5 m)
• SO-300 Kanalizácia (dl. 356 m)

Vyššie uvedené objekty vodných stavieb budú situované na parc. #:

• 440/367 – register „C“ – vlastníkom pozemku je Ing. Martin Giertl, Opavská 26/A, 831 01 Bratislava (na základe
LV #. 1599)

charakter stavieb: trvalá
v katastrálnom území: Malý Lapáš
spôsob využitia stavby: zásobovanie rodinných domov pitnou vodou, odkanalizovanie, odvod daž#ových vôd zo
striech a spevnených plôch
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Obec Malý Lapáš vydala pre tunajší príslušný stavebný úrad pod#a §120 zákona #.50/1976 Zb. súhlasné stanovisko
pre vydanie stavebného povolenia pod #. 68/2021-stav zo d#a 17.02.2021. Obec Malý Lapáš vydala pre uvedenú
stavbu územné rozhodnutie pod #.: 69/2021-stav.-002 zo d#a 27.05.2021.

Uvedeným d#om bolo za#até stavebné konanie a vodoprávne konanie.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (#alej len „OÚ Nitra") ako príslušný správny orgán pod#a § 5 zákona #. 525/2003 Z. z. o
štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy pod#a § 61 zákona #. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady #.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (#alej len
„vodný zákon") a špeciálny stavebný úrad pod#a § 120 zákona #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (#alej len „stavebný zákon") v súlade s ustanoveniami zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov
oznamuje

# za#atie stavebného konania v zmysle § 61 ods. 1 a #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov a v zmysle § 61 ods. 2 zákona #. 50/1976 Zb. upúš#a od miestneho zis#ovania a ústneho
pojednávania.

Ú#astníci konania a ich zástupcovia majú právo nazera# do spisov a robi# si z nich výpisy. Ú#astníci konania, môžu
do podkladov nahliadnu# na Okresnom úrade Nitra, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia na #. d.139, v úradných hodinách od 800 hod. do 1400 hod. (pred
tým je potrebné sa vopred ústne, písomne alebo telefonicky dohodnú# so zodpovedným pracovníkom na úseku
štátnej vodnej správy – mail: erika.dobosova@minv.sk, tel. 037/ 6549 288) a svoje námietky a pripomienky môžu
uplatni# najneskôr do 7 pracovných dní odo d#a doru#enia tohto oznámenia, pretože na neskôr podané námietky
sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté orgány štátnej správy. Vzh#adom nato, že
spisový materiál je kompletný, Vám tunajší úrad umož#uje pod#a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, vyjadri#
sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnú# jeho doplnenie pred vydaním rozhodnutia
a uvies# skuto#nosti, ktoré považujete za významné pre rozhodnutie v danej veci. Ú#astník konania alebo jeho
zákonný zástupca sa môže da# zastupova# advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí. Splnomocnenie na
zastupovanie treba preukáza# písomným plnomocenstvom. Trovy konania, ktoré vzniknú správnemu orgánu znáša
správny orgán. Trovy, ktoré v konaní vzniknú ú#astníkovi konania, znáša ú#astník.
OÚ Nitra, môže ú#astníkom konania uloži#, aby nahradili trovy, ktoré OÚ Nitra vzniknú ich zavinením, môže im
tiež uloži#, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným ú#astníkom konania.
Nako#ko ide o parcely s ve#kým po#tom ú#astníkov konania – vlastníkov susedných pozemkov, stavebný úrad ur#il
upovedomenie ú#astníkov konania pod#a § 61 ods. 4, zákona #. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 73 ods. 4 zákona #. 364/2004 Z. z. o vodách
v znení neskorších predpisov formou verejnej vyhlášky.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky pod#a § 26 zákona #. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a musí by# vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nitra a úradnej
tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle OÚ Nitra. Posledný de# vyvesenia oznámenia je d#om jeho
doru#enia pre ú#astníkov konania.

Doru#uje sa:
Ú#astníkom konania:

Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš – úradná tabu#a

............................ ..........................
vyvesené d#a zvesené d#a
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Pe#iatka a podpis:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra – úradná tabu#a a web. sídlo

............................ ..........................
vyvesené d#a zvesené d#a

Pe#iatka a podpis:

Na vedomie

Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova 69, 949 01 Nitra 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, námmestie Jána Pavla II, 949 01 Nitra 1
Okresné riadite#stvo Hasi#ského a záchranného zboru v Nitre, Dolno#ermánska, 949 11 Nitra 11
ZSVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Západoslovenská distribu#ná, #ulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Michlovský spol. s.r.o, Letná 796/9, 921 01 Pieš#any 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25

Ing. Miloš #ernák

vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozde#ovník k #íslu OU-NR-OSZP3-2021/029085-002

ARCH-STRUCTURE s r.o., Hodžova 54, 949 01 Nitra 1
Ing. Martin Giertl, Opavská 10229/26A, 831 01 Bratislava 37
Obec Malý Lapáš, Obecný úrad, 951 04 Malý Lapáš
Ivan Pálffy, Murániho 31/25, Diely, 949 11 Nitra 11


