
OKRESNÝ 
ÚRAD 
NITRA 

odbor starostlivosti o životné prostredie 
Štefánikova trieda 69, 949 O l Nitra 

č.OU-NR-OSZP3-20 19/007395-05/F28 V Nitre, dňa 06.05.2019 

, , v 

VEREJNA VYHLASKA 

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 doplneni niektorých zákonov a ako 
príslušný orgán štátnej vodnej správy podl'a § 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 (ďa lej len vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podl'a § 120 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďa lej len stavebný zákon) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní /správny 
poriadok/ v znení neskorších predpisov 

p ov oľuj e 

žiadateľov i : Obci Malý Lapáš 
IČO: OO 611 174 

- podl'a § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 82 zákona stavebného zákona uvedenie vodnej stavby 
do trvalého užívania 

"SO Ol -vodovodné potrubie" 
v rozsahu: 
"Rad 3-4-0" HOPE PE l OO DN l OO - 133,5 m 

"SO 02- vodovodné potrubie" 
v rozsahu: 
"Rad 3-4-Y" HOPE PE l OO DN l OO - 565,0 m 
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v rozsahu: 
"Rad 3-4-.1" HDPE PE 100 DN l OO - 2 19,0 m 

ktoré sú súčasťou stavby: "Malý Lapáš- Pod lesom, rozšírenie vodovodu" 
postavených na parc. č.: 125, 140/5, 140/6 register "C" 
ku ktorým ma stavebník: vlastnícké právo na základe LV č. 1552 
postavených na parc. č . : 448/2 register "E", 445/2 register "E", 
katastrálne územie: Malý Lapáš 

Stavba bola realizovaná na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného Okresným 
úradom Nitra, č. OU-NR-OSZP3-20 l8/006344-03/F28 zo dňa 16.05.20 18 (právoplatné di1a 
19.06.2018). 

Podmienky povolenia: 

l. Prevádzkovateľom kolaudovanej vodnej stavby bude: Západoslovenská vodárenská spo ločnosť, 

a.s. 
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 s i vynúti prevádzka vybudovanej vodnej stavby je nutné prejednať 
s prís lušným vodohospodárskym orgánom. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

-v kolaudačnom konaní účastníci konania nevznies li žiadne námietky. 

Odôvodnenie 

Obec Malý Lapáš podala dňa 05 .09.2018 na tunajší úrad návrh na vydanie ko laudačného 

rozhodnutia na vodné stavby "SO O l vodovodné potrubie, SO 02 vodovodné potrubie, SO 02 
vodovodné potrubie" v rámci realizovanej stavby "Malý Lapáš- Pod lesom, rozšírenie vodovodu". 

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia oznámil začatie kolaudačného konania vyššie uvedenej 
stavby listom č. OU-NR-OSZP3-20 18/035391-02/F28 zo dňa 04.10.2018 a súčasne zvolal ústne 
konanie spojené s miestnou ohliadkou na deň 05.11.2018. Nakoľko na konaní neboli predložené 
všetky požadované doklady tunajší úrad vyzval stavebníka na ich doplnenie. Dňa 26.04.20 19 boli 
doložené všetky požadované doklady. 

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Boli dodržané 
podmienky určené v stavebnom povoleni. Stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu. 
Skutočným prevedením stavby a j ej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné 
prostredie a nie sú ohrozené záujmy spo ločnosti. Námietky zo strany účastníkov konania na ústnom 
konaní neboli vznesené. 

V rámci kolaudačného konania boli doložené nasledovné doklady: 
• Stavebné povolenie pre predmetnú vodnú stavbu 
• Overená projektová dokumentácia- k nahliadnutiu 
• Potvrdenie o vytýčení stavby 
• Projekt skutočného prevedenia stavby 
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• Zápis o odovzdani a prevzatí stavby 
• Porealizačné zameranie 
• Stavebný denník 
• Prísľub o prevádzkovaní kanalizácie 
• Prevádzkový poriadok 
• Certifikáty a atesty použitých výrobkov 
• 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. 

Stavebník j e v zmysle § 4 ods. l písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia 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 Malý Lapáš, úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle 
Okresného úradu N itra. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych 
účastníkov konania. 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvo lať podľa ust. § 53 a § 54 zákona č. 7111967 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 Ol Nitra. 

Toto rozhodnutie je podľa§ 177 a nasl. zákona č. 162/20 IS Z. z. Správny súdny poriadok 
preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti. 

Doručuje sa účastníkom konania: 
l. Obec Malý Lapáš 
2. Obec Malý Lapáš- Úradná tabul'a 
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3. Okresný úrad Nitra -Úradná tabul'a 

vyvesené dňa zvesené dňa 

Pečiatka a podpis: 

Dotknutým orgánom: 
4. Kraj ský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie J. Pavla II. 8, 949 Ol Nitra 
5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť. a.s., OZ Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
6. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 ll 

Nitra 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra 
8. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 
9. Okresný úrad Nitra - k spisu 
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