OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Sladi‘oviěova 3
95301 Zlaté Moravce

Číslo spisu
OU-ZM-OSZP-2020 000076-Oil

15.07. 2020

bav oje

ROZHODNUTIE
kolaudačné rozhodnutie
Popis konania I Účastníci konania
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Výrok rozhodnutia
Ukresny urad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životne prostredie ako prlslušny organ štátnej spravy podia ~5
ods.! Zákona Č. 525 2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o živomé prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zákonov v znení neskoršich predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podra ~ 61 písm. c)
zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona S!ovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v Znení neskorších predpisov (Vodný zákon) v zneni neskorších predpisov (d‘a!ej len „vodný zákon“) v súlade s
ustanoveniami *46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v mení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:
HYDRAFLEX SLOVAKIA. s.r.o., Čeľadická I. 799/IÓB, 951 75 Beladice, IČO: 36699420
podľa ~ 26 ods. 3 vodného zákona v spojeni s * 82 ods. I zákona Č. 50 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
p o v o ľ u j e uživanie
vodných stavieb „SO 201 Kanalizácia“ a „SO 202 Vodovod“ budovaných v rámci stavby „Skladovacia hala
HYDRAFLEX SLOVAKIA“

v rozsahu:
„SO 201 Kanalizácia“
SO 201.! Prípojka splaškovej kanalizácie
kanalizaČné potrubie PVC ON 150 2,5 m
SO 201.2 Areálová splašková a tlaková kanalizácia
stoka Sl PVC ON 150 21‘0 m
vývod z objektu PVC DN 150 2,5 m
stoka SI-I PVC DN 150 16,3 m
vývodzobjektuPVCflN ISO lAm
HDPEIOO D63SDRI7 21,3 m
čerpacia stanica plastová AS-PUMP a 1,5 m
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„SO 202 Vodovod“
SO 202.! Areálový vodovod
potrubie FE HDIOO D63 SDRI I PNIÓ (0N50) 44,7 m
budovaných v rámci stavby .‚Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA“
v katastrálnom území: Beladice,

na pozemkoch mapy určeného operátu stavu „E“ parc. Č.: 132 4, 140. 152,
a na pozemkoch katastrálnej mapy stavu „C“ parc. Č.: 132 42, 132 68, 132/69, 132/70, 132/71. 132 78, 140, 152,
ku ktorým má stavebník vlastnicke právo na základe LV Č.: 747 (KN-C p.Č.: 132 68, 132/69, 132 70, 132 71, 1 32 8
a 786 (KN-E p.Č. 140 podiel), 839 (KN-Ep. č. 132 4 podiel),
mé právo na základe súhlasu SPF Č. SPFZ/2016/053541 z 23.5.2016 (KN-E p.č.: 132/4, 140, 152),
charakter stavby: vodná stavba,
doba trvania stavby: trvalá stavba,
účet stavby: odvádzanie splaškových odpadových vód zo stavby „Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA“
do obecnej verejnej kanalizácie a prívod pitnej vody z verejného vodovodu do budovy stavby.
-

-

Stavebné povolenie na vodné stavby „50 201 Kanalizácia“ a SO 202 Vodovod“ v rámci stavby „Skladovacia hala
HYDRAFLEX SLOVAKIA“ vydal Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č.
OU-ZM-OSZP-20 16 001331-009 FZ dňa 24. 11. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosf dňa 19. 12. 2016.

Podmienky povolenia:
I. Vlastnikom a prevádzkovateľom vodných staviebje spoloČnost‘ HYDRAFLEX SLOVAKIA. s.r.o., Čeľadická 1.
799/l6B, 95! 75 Beladice, IČO: 36699420.
? \5‘hLldovaným vodným stavbám venovaf trvalú starostlivosť aby slúžili svojmu účelu a projektovaným
kapacitám.
3. Pravidelnou údržbou, Čistením a včasnými opravami prevádzkovat‘ vodné stavby tak, aby nedochádzalo k ich
znehodnoteniu a predÍžila sa ich využiteľnosť.
4. Dodržiavat‘ povinnosti vlastníka vodných stavieb podra ~ 53 vodného zákona.
5. Zmeny v spčsobe uživania vodnej stavby sú možné len Po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu, ktorý
o nich rozhodne.
6. Dodržiavať vlastníkom schválený prevádzkový poriadok vodných stavieb a na jeho podklade viest‘ prevádzkový
denník.
7. Vodné stavby a s nimi súvisiace objekty podrobovat‘ pravidelnej vizuálnej kontrole, ktorá bude zameraná na
celkovú funkčnost‘ stavb) a všetky zásahy do vodných stavieb zaznamenávat‘ do prevádzkového denníka.

Rozhodnutie o námietkach účastnikov konania:
V kolaudačnom konani účastnici konania nevzniesli žiadne námietky.
Odůvodnenie
Stavebník, HYDRAFLEX SLOVAKIA. s.r.o., Čeľadická 1. 799 168, 951 75 Beladice, iČo: 36 699 420, podala dňa
22.01. 2018 na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie návrh na vydanie užívacieho
vodoprávneho povolenia na vodné stavby „SO 201 Kanalizácia“ a „SO 202 Vodovod“, budovaných v rámci
stavby ‚.Skladovacia hala HYDRAFLEX SLOVAKIA“.
Stavebné povolenie na vodné stavby „50 201 Kanalizácia“ a SO 202 Vodovod“ v rámci stavby „Skladovacia hala
HYDRAFLEX SLOVAKIA“ vydal Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie pod Č.
OU-ZM-OSZP-20 16 001331-009 FZ dňa 24. 11. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa 19. 12. 2016.
—

Vodné stavby sú umiestnené v katastrálnom území Beladice, na pozemkoch mapy určeného operátu stavu .‚E“ parc.
Č.: 132/4, 140, 152 a na pozemkoch katastrálnej mapy stavu „C“ parc. Č.: 132/42, 132/68, 132/69, 132/70, 132/71,
132/78. 140, 152, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo na základe LV Č.: 747 (KN-C p.Č.: 132/68. 132/69,
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132 70. 132/71. 132178) a 786 (KN-E p.Č. 140 podiel). 839 (KN-Ep. Č. 132 4 podiel) a ině právo na základe súlilasu
SPF Č. SPFZ/20 16/053541 z 23.5.2016 (KN-E p.č.: 1324, 140. 152).
Vodné stavby sú trvalé a slúžia na odvádzanie splaškovych odpadových věd zo stavby „Skladovacia hala
HYDRAFLEX SLOVAK1A~‘ do verejnej kanalizácie v obci Beladice a zabezpeČujú prívod pitnej vody pre túto
stavbu.
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom Č. OU-ZM
OSZP-20 18 000272-002 PZ zo dila 25. 01. 2018 účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy
začatie kolaudačného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zist‘ovanini na deil 14. 02. 2018.
Na konani sa zistilo. že predložená žiadost‘ neobsahuje potrebné doklady, ktoré sú predpísané Vyhláškou MŽP
SR Č. 453 2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. V důsledku toho vyzval
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP. žiadateľa na doplnenie podania a súČasne konanie prerušil rozhodnutím č. OU-ZM
OSZP-20 18 0002 2-007 PZ zo dňa 14. 02.2018 do doby pominutia prekážok na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Podanie boto doptnené dňa 06. 07. 2020.
Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, boll dodržané podmienky určené v
stavebnom povolení. Vodné stavby vyhovujú všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.
Skutočným prevedeníni vodných stavieb a ich užívaním nebude ohrozený život a zdravie osůb ani životné prostredie
a nie sú ohrozené Záujmy spoločnosti. Požiadavky jednotlivých úČastníkov konania a dotknutých orgánov sú
zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia. Námietky zo strany úČastníkov konania na ústnom pojednávaní neboli
vznesené. Správny orgán dal úČastnikorn konania a ostatným dotknutým orgánom možiiosť, aby sa pred vydanfm
rozhodnutia mohli vyjadriť kjeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, pripadne navrhnúť jeho doplnenie.
Ku kolaudaČnému konaniu sa kladne vyjadrili: Okresné riaditel‘stvo hasičského a Záchranného zboru v Zlatých
Moravciach stanoviskom Č. ORFIZ-ZMI-2018/0l0 Zo dňa 12. 02. 2018; RIJVZ so sídlom v Nitre záväzným
~tanovi.~koni Č PPI /A/?0l8/00N4 ? ‚o‘lůa?6 0? 2018 Okre“~riý úrad 7laIéMoruvcQ odbor ~taro~tlivosti otivotnň
prostredie, úsek odpadového hospodárstva vyjadrením Č. OU-ZM-OSZP-20 18/000424-04 SM zo dňa 13. 03. 2018.
Krajský pamiatkový úrad v Nitre zaslal ku kolaudácii stanovisko Č. KPUNR-20~ 8/2924-3/8598/Gro zo dňa 3 I. 01.
2018. v ktorej poukazuje na nesplnenie podmienky závázného stanoviska č. KPUNR-2016 13299-2 41260 Gro zo
dňa 31. 05. 2016 vo veci ohlásenia zaČiatku výkopových prác. Stavebník preukázal, že dňa 16. 11. 2016 mailom
omámil KPÚ Nitra ohlásenie zaČiatku výkopových prác.
Na základe uskutoČneného kolaudaČného konania, vykonaných skúšok, predložených dokladov uložených v
spisovom materiáli, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak. akoje uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Žiadateľ uhradil správny poplatok e-kolkom v hodnote 60€ v zmysle položky 62a písm. g) zákona č. 145 1995 Z.
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
PouČenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podra ~ 53 a ~ 54 zákona Č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v zneni neskorších predpisov do 15 dni odo dňajeho doručenia na Okresný úrad Zlaté Moravce,
odbor starostlivosti o životné prostredie, SládkoviČova 3, 953 01 Zlaté Moravce.
Toto rozhodnutieje preskúmaterné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí
právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené Po dobu IS dní na úradnej tabuli obce Beladice
a Okresného úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie a na webovom sídle Okresného úradu
Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie doručuje rozhodnutie úČastnikom konania
verejnou vyhláškou podľa ~ 73 ods. 8 vodného zákona.
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Obec Beladice, Gaštanová 167, 95! 75 Beladice

vyvesené dňa: zvesené dňa:

BSLADJCE

beci]« uracj

Pečiatkaa

Stanová
J5
7~ BSLADjC~

0: O030775g
Okresný ú

Sládkovičova 3,953 01 Zlatě Moravce

vyvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru
DoruČďe sa
HYDRAFLEX SLOVAKIA. s.r.o.
Beladice 620
951 75 Beladice
Slovenská republika
Obec Beladice
Caštanová I
951 75 Beladice
Slovenská republika
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP
Sládkovičova 3
9530! Zlaté Moravce
Slovenská republika
Na vedomie
ARCHINFO s.r.o., Selčianska cesta 118,976 II Selce
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra I
Okresně riaditeľstvo Hasičského a zachranného zboru v Zlatých Moravciach, I. mája I A, 953 01 Zlaté Moravce I
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova Ir. 58, 949 63 Nitra I
SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8. 94901 Nitra 1
Západoslovenská distribuěná, as., Čulenova 6,81647 Bratislava I
Urad Nitrianskeho samosprávneho kraja. odbor dopravy, Rázusova 291 5/2A. 949 01 Nitra I
Regionálna správa a údržba dest Nitra as., Štúrova 147. 94965 Nitra I
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69. 94901 Nitra I
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
-

