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Vec
V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

U p o v e d o m e n i e

o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti
povolenia vodných stavieb.

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) na základe žiadosti stavebníka obec Malý Lapáš, Obecný úrad 87, 951 04 Malý
Lapáš, podľa § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov

u p o v e d o m u j e
účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy o začatí konania podľa § 69 stavebného zákona vo
veci predĺženia platnosti vodoprávneho rozhodnutia, vydaného Okresným úradom Nitra pod č. OU-NR-
OSZP3-2016/023778-04/F47 zo dňa 26.09.2016, právoplatného zo dňa 26. 10. 2016 a predĺženia povolenia na
uskutočnenie vodných stavieb vydaného Okresným úradom Nitra pod č. OU-NR-OSZP3-2018/031754-03/F47
zo dňa 17.10.2018, právoplatného zo dňa 19. 11. 2018 a predĺženia povolenia na uskutočnenie vodných stavieb
vydaného Okresným úradom Nitra pod č. OU-NR-OSZP3-2020/034200-03/F47 zo dňa 23.11.2020, právoplatného
zo dňa 28. 12. 2020, na:

vybudovanie vodnej stavby

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

„ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity“
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v rozsahu:
Stavebných objektov:
SO 01 – Čerpacia stanica
SO 02 – Objekt biologického čistenia
SO 03 – Prepojovacie potrubia
SO 04 – Oplotenie
SO 05 – Spevnené plochy
SO 06 – Terénne a sadové úpravy
SO 07 – NN Rozvody

Prevádzkových súborov:
PS 01 – Mechanické predčistenie a ČS
PS 02 – Biologické čistenie
PS 03 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu a automatizovaný systém riadenia technologického procesu

katastrálne územie: Malý Lapáš
postavenej na parc. č: 428/5 parcela reg. „C“ – pozemok umiestnený mimo zastavaného územia
obce Malý Lapáš – ku ktorému má stavebník vlastnícke právo na základe LV č.
1552
charakter stavby: trvalá
druh stavby: bodová – inžinierska stavba
účel stavby: rozšírenie kapacity ČOV, navýšenie množstva prečisťovaných splaškových odpadových vôd

OÚ Nitra na základe podanej žiadosti predlžuje platnosť vodoprávneho povolenia
do 26.10.2024
Ako dôvod žiadosti o predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby stavebník uviedol,
že nebolo možné začať stavbu nakoľko obci neboli pridelené finančné prostriedky.

Pretože orgánu štátnej vodnej správy, ako špeciálnemu stavebnému úradu, sú dobre známe pomery staveniska a
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976
Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

u p ú š ť a od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

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 Malý Lapáš,
úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a webovom sídle Okresného úradu Nitra. Posledný deň vyvesenia oznámenia
je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim
nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté orgány štátnej správy.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00, č. d. 141.

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Obec Malý Lapáš, č. 87, 951 04 Malý Lapáš
............................ ..........................
vyvesené dňa zvesené dňa
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Pečiatka a podpis:

2. Okresný úrad Nitra – webové sídlo

............................ ..........................
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

3. Okresný úrad Nitra - úradná tabuľa

............................ ..........................
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Na vedomie
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nitra, Nábrežie za hydrocentrálov 4, 949 60 Nitra 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Ivana
Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1
Slovenský vodohospodársky podnik, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra - pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1

Ing. Andrej Píš,PhD.
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


