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Vec
O z n á m e n i e o začatí stavebného (vodoprávneho) konania a upustenia od ústneho konania a miestneho
šetrenia.

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Dňa 19.03.2021 stavebník Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky zastúpená spoločnosťou Delta
Inžiniering s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky, IČO: 44 200 218, podala na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného
(vodoprávneho) povolenia

povolenie na vybudovanie vodných stavieb

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

pre navrhovanú realizáciu vodnej stavby v rámci stavebnej akcie:

„Kanalizácia obce Lužianky – III. etapa“

v rozsahu stavebných objektov stavby:

- Stoka H – úsek od Š32 po Š53 – 692, 5 m
- Stoka H3 – v celosti - 653 m
- Stoka H4 – v celosti – 793,5 m
- Stoka H5 – v celosti – 139,5 m

- Zberač HA – v celosti – 364,0 m
- Výtlak VHA – v celosti – 108,5 m
- Čerpacia stanica ČS 11 – stavebná + technologická časť

- Stoka HA – v celosti – 137,0 m
- Stoka HA2 – v celosti – 150,0 m
- Stoka HA3 – v celosti – 69,0 m
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- Stoka L – v celosti – 256,0 m
- Stoka L1 – v celosti – 62,0 m
- Výtlak VL – v celosti – 446,0 m
- Čerpacia stanica ČS 13 – stavebná + technologická časť

- Výtlak VJ – 81,5 m

- Kanalizačné odbočenia gravitačné na jednotlivých stokách – 204 ks
- Kanalizačné odbočenia tlakové – 6 ks

I. na výstavbu verejnej kanalizácie v obci Lužianky, v k. ú. Lužianky a Zbehy na pozemkoch alebo stavbách na ňom,
ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak
nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený

na pozemkoch, p. č.: 1420/1, 1422, 1425, 1426 - LV č. 1121 - register „C“
188/1, 541/59 - LV č. 1698 - register „C“
603/7, 1893 - LV č. 2929 - register „C“
541/77, 604/6 - LV č. 1236 - register „C“
553/6 - LV č. 1906 - register „E“
553/5 - LV č. 1905 - register „E“
546/10 - LV č. 1902 - register „E“
550, 551, 609, 611/5 - LV č. 1695 - register „E“
185, 541/75, 544/6, 546/27, 610, 611/1 - LV č. 1698 - register „E“
541/76 - LV č. 1870 - register „E“
543/1 - LV č. 1894 - register „E“
547/78, 547/79 - register „E“
v katastrálnom území: Lužianky
účel stavby: odkanalizovanie obce Lužianky - III. etapa
charakter stavby: trvalá
druh stavby: líniová
dátum začatia stavby: po právoplatnosti stavebného povolenia

na pozemkoch, p. č.: 708/36 - LV č. 55 - register „C“
v katastrálnom území: Zbehy
účel stavby: odkanalizovanie obce Lužianky - III. etapa
charakter stavby: trvalá
druh stavby: líniová
dátum začatia stavby: po právoplatnosti stavebného povolenia

V rámci tohto vodoprávneho konania (stavebného povolenia týkajúceho sa vodnej stavby) podľa § 58 ods. 4
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavebník podzemných stavieb
podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o
stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani
inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený nakoľko sa jedná o stavebné konanie týkajúce
sa výstavby verejnej kanalizácie, ktorá bude na vyššie uvedených nehnuteľnostiach realizovaná na miestnych resp.
účelových komunikáciách a v zelených pásoch popri komunikáciách v k. ú. Lužianky a Zbehy.

Obec Nitrianske Hrnčiarovce vydala pre tunajší príslušný stavebný úrad podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. súhlasné
stanovisko pre vydanie stavebného povolenia pod. č. j: 258/2021-01-Žá zo dňa 19.04.2021. Obec Nitrianske
Hrnčiarovce vydala pre uvedenú stavbu zmenu územného rozhodnutia pod č.: 1163/2020-02-Žá zo dňa 04.02.2021.
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Uvedeným dňom bolo začaté stavebné (vodoprávne) konanie.

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

oznamuje

# začatie stavebného konania v zmysle § 61 ods. 1 a č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov a v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania.

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy. Účastníci konania, môžu
do podkladov nahliadnuť na Okresnom úrade Nitra, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia na č. d.139, v úradných hodinách od 800 hod. do 1400 hod. (pred
tým je potrebné sa vopred ústne, písomne alebo telefonicky dohodnúť so zodpovedným pracovníkom na úseku
štátnej vodnej správy – mail: erika.dobosova@minv.sk, tel. 037/ 6549 288) a svoje námietky a pripomienky môžu
uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí konania, pretože na neskôr
podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté orgány štátnej správy.
Vzhľadom na to, že spisový materiál je kompletný, Vám tunajší úrad umožňuje podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom
konaní, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie pred
vydaním rozhodnutia a uviesť skutočnosti, ktoré považujete za významné pre rozhodnutie v danej veci.
Účastník konania alebo jeho zákonný zástupca sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého
si zvolí. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.
Trovy konania, ktoré vzniknú správnemu orgánu znáša správny orgán. Trovy, ktoré v konaní vzniknú účastníkovi
konania, znáša účastník.
OÚ Nitra, môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré OÚ Nitra vzniknú ich zavinením, môže im
tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným účastníkom konania.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Lužianky, Obce Zbehy a úradnej tabuli a
webovom sídle Okresného úradu Nitra. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručuje sa:
Účastníkom konania:

Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky – Verejná vyhláška

Pečiatka a podpis

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

Obec Zbehy, Zbehy č. 69, 951 42 Zbehy – Verejná vyhláška
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Pečiatka a podpis

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

Okresný úrad Nitra – Verejná vyhláška

Pečiatka a podpis

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

Okresný úrad Nitra – webové sídlo – Verejná vyhláška

Pečiatka a podpis

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

Na vedomie
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
ZSVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 1
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Zbehy, Zbehy 60, 951 42 Zbehy
Pavel Šuník, Ciolkovského 396/4, 951 41 Lužianky
Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra, Nám. Jána Pavla II. 7, 950 50 Nitra 1
Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor dopravy, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova 69, 949 01 Nitra 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, námmestie Jána Pavla II, 949 01 Nitra 1
Michlovský spol. s.r.o, Letná 796/9, 921 01 Piešťany 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2

Ing. Miloš Černák
vedúci oddelenia
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NR-OSZP3-2021/016208-002

Delta Inžiniering, Teslova 85, 951 41 Lužianky
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky
Obec Zbehy, Zbehy 69, 951 42 Zbehy


