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Vec
Upovedomenie o Začatí konania vo ved vydania povolenia na uskutočnenie vodnei stavby, s upusteflím od
ústneho pojednávania

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, osžPl, úsek
štátnej vodnej správy, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia ~5 ods. I zák. Č. 525/2003 Z. Z. oštátnei
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ako orgán štátnei vodnei správy podľa * 61 písm. a) Zák. Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR Č.
372/1990 Zb. o priestupkoch V znení neskorších predpisov (vodný zákon) v zneni neskorších predpisov (ďalei len
„vodný Zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ~ 61 písm. c) vodného Zákona a * 120 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) na základe žiadosti stavebníka EKOSTA“~‘~, s.r.o., ChrenOvská 14, Nitra zo dňa 08.08.2022 a doplnení
podania v dňoch 24.08.2022, 14.10.2022, 18.11.2022 a 19.01.2022 podľa ~ 61 ods. 2 stavebného zákona a * 73
ods. 6 vodného zákona, v súlade s * 18 ods. 3 zák. Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v mení
neskorších predpisov

upovedom‘~i e

úěastníkov konania a dotknuté orgány ozaČatí konania podľa ~ 26 ods. I vodného zákona a * 66 ods. i stavebného
zákona vo veci vydania povolenia na uskutoČneflie vodnej stavby „Vodovod a gravitaČná kanalizácia“, ktorá bude
vybudovaná v rámci stavby „IBV 24 RD Pustý Chotái .. Beladide“ v nasledovnOm rozsahu:

Vodovod a gravitaČná kanalizácia

vodovod
- vodovodný rad 1, pvc DN ioo, dížka 3 10,50 m
- vodovodný rad 1-1, pvc DN 100, dížka 145,90 m
- vodovodné prípojky ~vc DN 100 (po hranicu pozemku) 23 ks
- 8 ks podzemných hydrantov

QravitaČná kanalizácia
kanalizaČná stoka Al,Pvc DN 300, dížka 307,20 m
kanalizaČná stoka Al-I, PVC DN 300, dížka 127,80 m
kanalizaČné prípojky pvc DN 150 (po hranicu pozemku) 24 ks

- kanalizaČné šachty DN 1000, ši — šio
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v katastrálnom území: Pustý Chotár
na parc. podľa KN-C Č.: 1368/8, 1372/1, 1368/18, 1354/4
ku ktorým má stavebník „mé právo“ (Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, Zmluva o budúcej
kúpnej zmluve)
charakter stavby: trvalá
druh stavby: Iíniová
účel stavieb: zásobovanie IBv pitnou vodou a odvedenie splaškových odpadových véd

Základné údaje o stavbe:
Predložená projektová dokumentácia vypracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia rieši zásobovanie
novej IBV pitnou vodou a odvedenie splaškových odpadových véd. IBV bude vybudovaná v katastri Pustý Chotár
v obci Beladice, v SZ časti obce Beladice.
Na zásobovanie pitnou vodou sa vybuduje vodovodné potrubie z rúr PVC 100 celkovej dÍžky 456,40 m - z toho
rad „1“ v dlžke 3 10,5 ma rad „1-1“ v dIžke 145,9 m. V rámci stavebného objektu budú vybudované aj domové
vodovodné prípojky na verejnej časti a to v počte 23 ks.
Na odvedenie splaškových odpadových véd sa vybuduje gravitačná kanalizácia PVC DN 300 dÍžky 435,0 m. Na
trase budú vybudované šachty DN 1000 v počte 10 ks. V rámci stavby budú vybudované stoky „Al“ PVC 300 v
dlžke 307,20 ma „A 1-1“ PVC 300v dlžke 127,8 m. V rámci stavebného objektu sú riešené aj domové kanalizačné
prípojky na verejnej Časti a to v počte 24 ks.

Keďže orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe pomery staveniska a žiadost‘ poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovaných stavieb, upúšťa sa podľa * 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a
ústneho konania.

Podľa * 27 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v mení neskorších predpisov a *
73 ods. 6 vodného zákona určuje orgán štátnej vodnej správy účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu 30
dní odo dua doručenia tohto upovedomenia na vyjadrenie sa k veci. Svoje námietky a stanoviská si můžu uplatnit‘
najneskoršie v tejto lehote, inak sa na ne neprihliadne.
Učastníci konania, ich zákonní zástupcovia sa můžu dat‘ zastupovat‘ advokátom alebo mým zástupcom, ktorého si
zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázat‘ písomným plnomocenstvom.
Učastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robit‘ si z nich výpisy. Do spisu veci možno
nahliadnuf na OÚ Zlaté Moravce, osžp, Sládkovičova 3, Klientske centrum, Č. dverí 16.
Pred vydaním rozhodnutia majú možnost‘ vyj adrit‘ sa k jeho podkladu i k spůsobu jeho zistenia, prípadne navrhnút‘
jeho doplnenie.
Trovy konania, lctoré vzniknú správnemu orgánu máša správny orgán. Trovy, ktoré v konaní vzniknú účastníkovi
konania, máša účastnik.
OÚ Zlaté Moravce, osž~ může úČastníkom konania uložit‘, aby nahradili trovy, ktoré OÚ Zlaté Moravce, osž~
vzniknú ich zavinením, může im tiež uložit‘, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným účastnikom
konania.

Toto upovedomenie o začatí konania má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dni na úradných
tabuliach: Obce Beladice, Okresného úradu Zlaté Moravce, na intemetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk a
na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabufa“. Posledný
deň vyvesenia je dňom doručenia upovedomenia. Súčasťou tohto upovedomenia je časf projektovej dokumentácie

Situácia, výkres Č. 2.

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Beladice toto potvrdené omámenie v jednom vyhotovení zašle spát‘ špeciálnemu
stavebnému úradu OÚ Zlaté Moravce, osžp.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci susedných pozemkov a stavieb Obec Beladice
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vyvesené dňa: zvesené dňa:
OBEC BELADICE

Obecny úrad
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 95175 S~LAD~~-‘

ICO OO3O776~“-‘

2. Organizácie alebo občania, klon sú vlastníci susedných pozemkov a stavieb - Okresný úrad Zlaté Moravce,
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

vyvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doručí sa účastnikom konania:
3. EKOSTAVBY, s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra
4. Obec Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice
5. Ing. Jozef Vyskoč, Podháj ska 23, 949 01 Nitra
6. Gabriela Vyskočová, Podhájska 23, 949 01 Nitra
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosf, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
8. Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving, Inž. a dodávateľská činnosf, Podhájska 23, 949 01 Nitra

a dotknutým orgánom:
9. Západoslovenská vodárenská spoločnosf, as., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
10. Slovak Telekom, as., Bajkalská 28,81762 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
12. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája lA, 95301 Zlaté Moravce
14. Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
15. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292,81000 Bratislava I
17. Distribúcia SPP; as., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
18. OÚ Zlaté Moravce, osŽ~ (OH a OPaK)

Sit‘iácia. výkres č. 2

Na vedomie
ZSVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Slovak Telekom, as., Bajkalská, 81762 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra I
Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
OR HaZZ Zlaté Moravce, 1. mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce I
Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra I
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Distnibúcia SPP; Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce I



Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

fl ormativna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu QIJ-ZM-OSZP-2023/000 121-012

Obec Beladice, Gaštanová 1,951 ‘75 Beladice
EKOSTAVBY, s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra I
Ing. Jozef Vyskoč, Podhájska 23,94901 Nitra I
Gabriela VyskoČová, Podhájska 2083/23, Nitra-Zobor
Západoslovenská vodárenská spoločnost‘, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra I
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, Tmava


