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OKRESNÝ ÚRAD NITRA 
odbor starostlivosti o životné prostredie  

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  

Štefánikova tr. 69,  949 01 Nitra 
 

OU-NR-OSZP3-2019/009303-03/F47                                                            V Nitre,  dňa 06.05.2019       

 

V E R E J NÁ  V Y H L Á Š K A 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

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  ust. § 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 ust. § 61 zákona  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 znení neskorších 

predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 

v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov  

p o v o ľ u j e 

 
stavebníkovi: Obci Lužianky, obecný úrad Lužianky, 951 41 Lužianky, zastúpenej v konaní 

splnomocneným zástupcom: spoločnosťou  Delta Inžiniering s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky 

 

IČO: 34 003 517 

 

vybudovanie vodnej stavby 

 

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

 

„Kanalizácia obec Lužianky – III. etapa“ 
 

na parc. č.: register „C“ -  188/1 – vlastník obec Lužianky 

na parc. č.: register „E“ -  185 - vlastník obec Lužianky 

 

-   podľa  § 26 ods. 1  vodného zákona v súčinnosti s  § 58 ods. 4 stavebného zákona 

 

Povolenie na výstavbu kanalizácie v obci Lužianky na pozemkoch alebo stavbám 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 parc. č.: register „C“ -   2435 v k. ú. Lužianky – vlastník Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,  

 

 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 v k. ú. Lužianky, príp. 

v zelených pásoch popri komunikáciách. 
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„Kanalizácia obec Lužianky – III. etapa“ 

 

v rozsahu stavebných objektov: 

 

SO 01 – Splašková kanalizácia - gravitačná stoka F 1 - 1 PVC DN 300 – 272,0 m 

                                                                          stoka G PVC DN 300 – 150,0 m 

                                                                           stoka G1 PVC DN 300 – 121,0 m 

 

SO 01 – 01 – Kanalizačné odbočenia – 38 ks 

SO 02 – tlaková kanalizácia VG 343,0 m 

              Prečerpávacia šachta – ČS9 

 

katastrálne územie:  Lužianky 

na pozemkoch, p. č: register „C“ -  188/1, vlastník obec Lužianky 

 register „E“ -  185, vlastník obec Lužianky 

 register „C“-   2435 – vlastník SVP š. p., Banská Bystrica 

účel stavby: odvádzanie splaškových odpadových vôd z dotknutej časti obce Lužianky  

 tlakovou kanalizáciou s napojením  sa na existujúcu kanalizačnú sieť obce  

 Lužianky s následným odvodom týchto splaškových odpadových vôd 

 vybudovanou kanalizačnou sieťou na spoločnú ČOV Nitra 

charakter stavby:            trvalá 

druh stavby: líniová 
 

 

 

                Obec Nitrianske Hrnčiarovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 39 stavebného zákona vydala 

územné rozhodnutie pod číslom 369/2005-02-Žá zo dňa 16.03.2006, právoplatné dňa 22.05.2006. Obec 

Nitrianske Hrnčiarovce podľa § 120 stavebného zákona vydala súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu 

stavebného povolenia pod č. 642/2013-01-Žá zo dňa 02.09.2013. Obec Lužianky podľa § 4 odst. 3, písm. 

d)súhlasí s investičnou činnosťou - záväzné stanovisko zo dňa 23/1/8/2013 zo dňa 23.8.2013.   
 
                 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby rieši odvod splaškových 

odpadových vôd z priľahlých nehnuteľností verejnou kanalizačnou sieťou v obci Lužianky. 

 
Podmienky povolenia 

A) všeobecné: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom                   

vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. 

2. Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Ľudmila Hlavatá, v termíne: 10/2012. 

3. Stavebníkom vodnej stavby bude Obec Lužianky, obecný úrad Lužianky, 951 41 Lužianky. 

4. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou, alebo 

fyzickou  osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce. 

5. Pred zahájením výkopových prác, zabezpečiť u správcov vytýčenie existujúcich podzemných 

vedení. 

6. Stavebník oznámi orgánu štátnej vodnej správy termín začatia stavebných prác. 

7. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné        

a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. 

8. Stavebník je povinný viesť stavebný denník. 

9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho 

stavebného dohľadu. 

10. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení je nutné vykonávať ručne, pri 

križovaní a súbehu s nimi dodržať príslušné STN. 

11. Pri zemných prácach dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo plynovodov podľa zákona                               

č. 70/1998 Zb. a priestorovú normu STN 73 6005, STN 38 6413 a STN 38 6415. 

12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov. 
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13. Po ukončení stavby dať pozemky dotknuté výstavbou do pôvodného stavu. 

14. Pred dokončením stavby požiada stavebník oprávnenú organizáciu alebo osobu o geodetické    

zameranie stavby. 

15. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako vodoprávne povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona   

č. 71/1967 Zb.). Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov 

odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. 

 

 

B) vyplývajúce z vyjadrení mesta, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej   

správy a dotknutých organizácií: 

  

- OÚ Nitra odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva 

       vyjadrenie č. OU-NR-OSZP3-1894/2013/4070-02–F42 zo dňa 25.09. 2013 

 

- Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ nie 

je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné 

zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 14 ods. 1 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pri odovzdávaní stavby do 

užívania na požiadanie dokladovať spôsob nakladania s odpadmi, ktoré realizáciou investície vznikli. 

- Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy 

na úseku odpadového hospodárstva.  

- Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie 

„nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov, ...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť pristavením 

vhodných nádob alebo  vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu). 

- Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie vyjadrenia 

podľa §99 ods.1, písm. b), zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia 

žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovaným počas 

realizácie stavby. 

 

 

 

- Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 

Vyjadrenie č. KPUNR-2014/13011-2/44565/Bis/Pvl zo dňa 10.07.2014 

 

 Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického výskumu. 

Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne 

v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona. 

 

 

- ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
      Listom č. 28899-21/2013 zo dňa 21.08.2013 

- Čerpacie stanice požadujeme zabezpečiť zdrojom pitnej vody za účelom údržby a opráv 

             týchto čerpacích staníc, oplotením na zamedzenie prístupu nepovolaných osôb. 

- Nie je predložená dokumentácia elektroinštalácie, žiadame predložiť na vyjadrenie. 

- V čerpacích staniciach nie sú navrhnuté koše ako ochrana čerpadiel pred nežiadúcimi 

             plaveninami, žiadame doplniť. 

- Čerpacie stanice nemajú prenos prevádzkových stavov na dispečerské pracovisko. 

- Pred realizáciou stavby požadujeme vytýčenie všetkých inžinierskych sieti príslušnými 

správcami. Verejný vodovod v našej prevádzke ( ďalej len IS ), nachádzajúci sa v záujmovom území 

predmetnej stavby, vytýčime na základe objednávky stavebníka, za odplatu. 

- Pri súbehu a krížení IS požadujeme dodržať STN EN 805 vrátane STN 73 6005, v súbehu 

s IS požadujeme dodržať ich ochranné pásmo podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. 

- Pred realizáciou stavby stavebník musí požiadať náš odštepný závod o odvádzanie 
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splaškových odpadových vôd z navrhovanej stavby. V uzatvorenej zmluve sa upravia vzájomné 

práva a povinnosti zmluvných strán, čím sa zabezpečí kvalitné a plynulé odvádzanie odpadových 

vôd. 

- Výhľadové odvádzanie splaškových odpadových vôd z ďalších obcí je podmienené 

rekonštrukciou jednotlivých úsekov jednotnej kanalizácie v katastri mesta Nitra, ktoré vyplynulo z 

hydrotechnického posúdenia jestvujúcej siete na výhľadový stav v rámci riešenia regiónov. 

- Zaústenie navrhovanej kanalizácie do kanalizácie I. a II. etapy požadujeme realizovať 

pod odborným dohľadom našich pracovníkov. 

- Požadujeme dodržať vyhlášku č. 684/2006 Z. z. MŽP SR. 

- Žiadame byť prizvaní k odovzdaniu staveniska. 

 

 

- Slovak Telekom, a.s. 
      List č. 6611907153 zo dňa 14.03.2019 

 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v 

žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a. s. alebo zasahuje do ochranného pásma 

týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť 

Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875 

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 

zodpovedá projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 

SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST 

o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., je potrebné zo strany žiadateľa 

zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 

zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 

požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o 

vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 

iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 

Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej 

objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 

Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903722608 

- V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri 

svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
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- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú 

sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú 

prípojku. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej 

forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

 

 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,  

Stanovisko č. 5466/157/2016 zo dňa 19.02.2016 

 

 K realizácii prác na pobreží toku Radošinka kanalizačných stôk H1; VH; G1 a čerpacej stanice ČS 

10 nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Pavlecha, s ktorým je potrebné vopred odsúhlasiť 

umiestnenie objektov kanalizačnej siete na pobreží toku. Po vytýčení objektov na pobreží toku sa 

prevedie záznam o vykonaní, ktorý bude záväzný pre úspešné skolaudovanie stavby. 

 Kanalizačnú vetvu H1 v úseku šachiet Š21 a Š52 ako i kanalizačný výtlak VH v úseku ČS 10 a 

vzdušníka V10 umiestniť od päty svahu hrádze min. 5 m. 

 Narušené pobrežie toku a svahu hrádze zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. V prípade 

potreby pri prechode potrubia svahom hrádze, požadujeme zriadiť bentonitové priečne rebrá na 

základe tvaromiestneho určenia zástupcom správy povodia 

 Upozorňujeme, že ČS o priemere 3,6 m musí byť osadená od päty svahu hrádze po obrys šachty min. 

6 m ako aj objekty elektrickej prípojky a rozvádzačov. 

 Po zrealizovaní stavby najneskôr na kolaudačnom konaní odovzdať správe povodia dokumentáciu 

skutočného prevedenia s porealizačným zameraním kanalizačných stôk G1; VH ; H1 a ČS 10. 

 

 

 

Povinnosti  investora: 

 

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác. 

2. Realizovať vodnú stavbu  v súlade s PD, ktorá je podkladom a  neoddeliteľnou  súčasťou tohoto 

rozhodnutia. 

3. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické 

riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom. 

4. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho 

zákonníka. 

5. Na kolaudačnom konaní predložiť:  

- atesty použitých výrobkov a materiálov (v zmysle zák. č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách 

na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklady o výsledkoch 

predpísaných skúšok v zmysle platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na 

plynulú a bezpečnú prevádzku, 

- stavebný denník 

- plán skutočného vyhotovenia stavby. 

6. Porealizačné zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom, predložiť na kolaudačnom konaní. 

7. Na kolaudácii predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby. 

8. Po ukončení prác predložiť tunajšiemu úradu návrh na kolaudáciu vodnej stavby. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky. 
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O d ô v o d n e n i e 
 

            Stavebník: Obec Lužianky, obecný úrad Lužianky, 951 41 Lužianky zastúpená v konaní 

splnomocneným zástupcom spoločnosťou  Delta Inžiniering s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky, požiadal  

dňa 30.11.2018 tunajší úrad o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia   na vybudovanie vodnej  

stavby : „Kanalizácia obec Lužianky – III. etapa“ v hore uvedenom rozsahu. 

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu stavby rieši odvod splaškových 

odpadových vôd z priľahlých nehnuteľností verejnou kanalizačnou sieťou. 
              Tunajší úrad preštudoval žiadosť, projektovú dokumentáciu a predložené doklady a oznámil listom             

č. OU-NR-OSZP3-2019/009303-02/F47 zo dňa 29.01.2018 začatie stavebného (vodoprávneho) konania.  

              Keďže boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť spolu s doloženými 

náležitosťami poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad vyššie 

uvedeným listom súčasne upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

             K žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli doplnené nasledujúce podklady: vyjadrenia 

horeuvedených dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých organizácií a účastníkov konania, záväzné 

stanovisko vydané obcou Lužianky podľa § 4 odst. 3, písm. d), územné rozhodnutie vydané obcou 

Nitrianske Hrnčiarovce, 2 x projektová dokumentácia, informatívna kópia z mapy so zakreslením trasovania, 

plnomocenstvo pre zastupovanie v danej veci, súhlas podľa § 120 stavebného zákona pre danú investíciu. 

  Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii a účastníkov konania 

(uložené v spisovom materiáli)  neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad konštatuje, že uskutočnením (ani 

budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery  ani všeobecné 

záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov 

konania.     

            Na základe horeuvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel  žiadosti tak, ako sa uvádza 

vo výroku tohoto rozhodnutia.  

Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov oslobodený od platenia správneho poplatku. 

 

 

P o u č e n i e  
 

                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 Lužianky, úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a jeho webovom sídle. Posledný deň vyvesenia 

rozhodnutia je dňom jeho doručenia pre účastníkov konania. 

 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa  § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.  o  správnom 

konaní /správny zákon/ v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie 

sa podáva na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr.69,  949 01 Nitra.  

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 

preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti. 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Jana Latečková 

                                                                                                        vedúca odboru 

Doručuje sa: 

Účastníkom konania: 

1. Projektant: ZsVS a.s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra –  Ľudmila Hlavatá 

2. Obec Lužianky, obecný úrad Lužianky, 951 41 Lužianky – Verejná vyhláška 

 

 

              Pečiatka a podpis                                …................                         …................ 

                                                                        vyvesené dňa                        zvesené dňa 
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3. Okresný úrad Nitra – Verejná vyhláška 

 

 

              Pečiatka a podpis                                …................                         …................ 

                                                                         vyvesené dňa                          zvesené dňa  

 

      

4. Okresný úrad Nitra, webové sídlo – Verejná vyhláška 

 

 

               Pečiatka a podpis                                …................                         …................ 

                                                                         vyvesené dňa                          zvesené dňa  

 

 

5. Obec Lužianky, obecný úrad Lužianky, 951 41 Lužianky – obec zastúpená v konaní splnomocneným 

zástupcom spoločnosťou : Delta Inžiniering s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky 

6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Riaditeľstvo, Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica    

                                                     

Na vedomie:    

7. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 

Nitra 

9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 

11. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra 

12. Michlovský spol. s.r.o, Letná 796/9, 921 01 Piešťany  

13. Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69,949 01 Nitra  

14. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11 

15. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

17. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra 

18. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Za hydrocentrálou č. 6, 949 01 Nitra 

19. OU Nitra – k spisu 
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