OKRESNÝ ÚRAD NITRA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
č. s.: OU-NR-OSZP3-2018/027646-04/F13

V Nitre, dňa 26.09.2018

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí stavebného
miestneho šetrenia

a vodoprávneho

konania a upustenie

od ústneho

pojednávania

a

Dňa 18. 06. 2018 spoločnosť M H Invest, s.r.o., Mlynksé Nivy 44/A, 821 09 Bratislava , IČO:
36 724 530 v zastúpení Valbek s.r.o., Kutuzova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 36 612 642, podala na tunajší
úrad žiadosť o vydanie stavebného a vodoprávnych povolení:
pre akciu v rámci ktorej sú obsiahnuté nižšie uvedená vodná stavba:

„Príprava strategického parku Nitra"
pri ktorej, stavebník musí preukázať, ie je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné
právo podľa § 139 ods. 1 tohto stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom
požadovanú stavbu.
>

>

>

podľa § 58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona stavebník významnej investície, diaľnice,
rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k
pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 pred vydaním stavebného povolenia.
na základe vyššie uvedeného tunajšiemu úradu postačí, ak žiadateľ (stavebník) preukáže vlastnícke
alebo iné práva k nižšie uvedeným pozemkom (na ktorých je navrhované zriadiť nižšie uvedené
vodné stavby) a to pred vydaním stavebného povolenia.
v prípade ak tieto práva k pozemkom doložené nebudú, tunajší úrad toto konanie preruší do ním
stanovenej doby. V prípade ak ani v stanovenom termíne stavebník tieto práva nevydokladuje tunajší
úrad konania zastaví.
Riešená vodná stavba, v rámci vyššie uvedenej investície, je navrhovaná pre realizáciu nasledovne:

SO A 511.1 Odvedenie dažďových vôd z retenčnej nádrže- stoka „VA"
Upozorňujme, že:
vodnými stavbami sú stavby, ich súčasti alebo ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné
nakladanie s vodami. Súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným
alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej stavby vrátane obslužných komunikácií a inžinierskych
sietí, ktoré slúžia k jej činnosti (napr. el. rozvody, prípojky, obslužné komunikácie a pod.).
Vyššie uvedená stavba budú situované na pare. č.:
SO A 511.1 Odvedenie dažďových vôd z retenčnej nádrže- stoka „VA"
> parcely registra „C": 4767/3, 4770/1 v k. ú. Zobor
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katastrálne územie:
účel stavby:

Zobor
odvodnenie komunikácie stavebného objektu , prečistenie v O R L a zaústenie
do toku Dobrôtka
charakter stavby:
trvalá
druh stavby:
línoová - vodné stavby
dátum začatia stavby: po právoplatnosti stavebného povolenia
predbežný dátum ukončenia stavby: rok 2018
Účel stavby:
Odvádzanie povrchových vôd z novonavrhovanej komunikácie stavebného objektu „SO A 511. 1
Odvedenie dažďových vôd z retenčnej nádrže- stoka „VA" . Stavebný objekt SO A 511. 1 Odvedenie
dažďových vôd z retenčnej nádrže- stoka „VA" sa zaoberá odvedením dažďových vôd z navrhovanej
retenčnej nádrže, do ktorej sú zaústené vody z povrchového odtoku (SO A 511). Kanalizačná stoka „VA" je
vedená od výpustného objektu V 0 2 , umiestneného vo svahu nádrže cez odlučovač ropných látok (ORL) až
po zaústenie cez výpustný objekt VO do toku Dobrôtka. Na stoje umiestnených 6 kontrolných šácht (ŠI až
Š6). Výpustné objekty sú budované z betónu vystuženého sieťami KARI. Tento stavebný objekt je
neoddeliteľnou súčasťou celkového systému odvodenia záujmového územia. Vody z retenčnej nádrže sú
vypúšťané do recipientu Dobrôtka výhradne cez stoku „VA".
Pre predmetnú investíciu sa nevyžaduje územné rozhodnutie podľa § 32 ods. 2 zákona č. 254/2015
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov. Ministerstvo hospodárstva SR vydalo pre navrhovanú akciu (výstavba
priemyselného parku) osvedčenie pod č. 08806/2017-4220-10455 zo dňa 27. 02. 2017.
Pre predmetnú investíciu bolo príslušným orgánom na úseku posudzovania vplyvov na životné
prostredie vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania, vydané tunajším úradom, pod č. OU-NR-OSZP32017/0267651-052-F21 zo dňa 27. 10. 2017, právoplatné dňa 30. 10. 2017.
Poznámka: Tunajší úrad ako stavebný úrad v tejto veci, podľa § 140c stavebného zákona zašle toto oznámenie
(spolu s príslušnou dokumentáciou), príslušnému orgánu, ktorý vyššie uvedené rozhodnutie vydal a to pre potreby
zabezpečenia stanoviska v rámci tohto konania.
Mesto Nitra vydalo záväzné stanovisko, pod č. 10904/2018 zo dňa 11. 09.2018, podľa § 4 ods. 3
písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre navrhovanú
investičnú činnosť.
Uvedeným dňom boli začaté stavebné a vodoprávne konania.

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
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný
zákon") a ako 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.
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II.

začatie vodoprávneho konania podľa § 21 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov

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. 103, v úradných hodinách od 8
hod. do 14 hod. (pred tým je potrebné sa vopred ústne, písomne alebo telefonicky dohodnúť so
zodpovedným pracovníkom na úseku štátnej vodnej správy - mail: natalia.frajkova@minv.sk, tel. 037/ 6549
346) a svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa zvesenia tejto
verejnej vyhlášky, pretože na neskôr podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská i dotknuté orgány.
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.
00

00

Nakoľko ide o vodné stavby s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad určil
upovedomenie účastníkov konania podľa § 61 ods. 4, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 73 ods. 4 zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov formou verejnej vyhlášky.
Toto oznámenie 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
Mesta Nitra, Mestskej časti Zobor, úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle OÚ Nitra.
Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre účastníkov konania.

Ing. Miloš Černák
vedúci oddelenia
Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. M H Invest, s.r.o., Mlynksé Nivy 44/A, 821 09 Bratislava v zastúpení Valbek s.r.o., Kutuzova 11, 831 03
Bratislava
2. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra - úradná tabuľa

vyvesené dňa

zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

3. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra - úradná tabuľa (mestská časť Zobor)

vyvesené dňa

zvesené dňa

Pečiatka a podpis:
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4.

Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra - web. sídlo

vyvesené dňa

zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

5.

Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa

vyvesené dňa

zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

6.

Projektanti: Eduard Manco, Ing. Martin Gorek, Kutuzova 11, 831 03 Bratislava (VALBEK)

Účastníci konania z E I A :
7. SG Real s.r.o., Odborárska 23,831 02 Bratislava
8. Ideas&more s.r.o., Odborárska 23,831 02 Bratislava
9. Viliam Posch, Janka Kráľa 19, 821 06 Bratislava
10. MUDr. Daniel Mládek PhD., Krčméryho 2B, 949 01 Nitra
11. Rehoľa menších bratov - Františkánov, Františkánska 2, 811 02 Bratislava
12. Ing. Chalid Abbas, Koceľova 8, 949 01 Nitra
13. Vion Šindolka, s.r.o., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
14. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava
15. Roman Cerulík, Štefánikova 59, 949 01 Nitra
16. Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
17. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor
dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Na
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

vedomie:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I . Krásku 3/834, 921 80 Piešťany
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
RÚVZ, Štefánikova ul.58, 949 63 Nitra
SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Michlovský spol. s.r.o, (Orange a.s), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra
Satro s.r.o., Polianky 9, 844 37 Bratislava
Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie - EIA
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01
Nitra
Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
eustream, a. s., Votrubova 1 l / A , 821 09 Bratislava
KRHaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

lákl
\5Pi
\Jy

I9

K R E S N Y

ÚRAD
NITRA

Telefón

E-mail

Internet

IČO

+421/37/6549346

natalia. fraikova@minv.sk

www.minv.sk

00151866

40.
41.
42.
43.

Transpetrol, a.s., Prevádzka, 936 01 Šahy
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M . R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8,
61 Bratislava 1
44. OÚ Nitra - k spisu (ŠVS)
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