OKRESNÝ ÚRAD NITRA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Č. s.: OU-NR-OSZP2-2019/036530

V Nitre, dňa 28.8.2019

Informácia pre verejnosť
Oznámenie o začatí správneho konania podľa ustanovenia § 16a ods. 1 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 (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ Ing. Michal Benko, Vinohradnícka 242/7, 955 01 Veľké Bedzany požiadal
listom zo dňa 17.7.2019 doručený dňa 19.7.2019 Okresnému úradu Nitra, odboru
starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného
prostredia kraja, ako príslušnému orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného
prostredia podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, orgánu štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 58 písm. b) vodného zákona a
v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona o vydanie rozhodnutia podľa
ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona o tom, či navrhovaná činnosť „IBV Panské,
Topoľčany“ je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Navrhovaná činnosť rieši prípravu pozemkov pre záujemcov o výstavbu rodinných
domov výstavbou komunikácií a inžinierskych sietí v lokalite nachádzajúcej sa v zastavanom
území obce Topoľčany, na parcelách registra „C“: 4189/4, 4189/2, 6093/7, 4203/3, 4203/30,
4203/31, 4203/29, 6083/13, 6079/105, 6079/106, 6079/104, 6079/103, 6079/108, 6083/6,
6083/7, 6083/12, 6083/11, 6093/168, 6093/88, 6093/165, 6093/89, 6093/167, 6093/93,
6093/166, 6093/90, 6093/3, 6093/14, 6093/1, 6093/94, 6093/131, 6093/6, 6079/104, 6079/1,
6083/3, 6079/1, 6093/170, parcely registra E: 1577/1, 1582/1, 1585/1, 1589/1, 1592/1,
1592/2, 1813/1. Navrhovaná činnosť, ktorá rieši napojenie 56 ks pozemkov na novovybudovanú
infraštruktúru je situovaná v severnej časti obce Topoľčany a je rozčlenená na 11 stavebných
objektov:
SO 01 - Obslužná komunikácia C2 a chodníky,
SO 02 - Komunikácie D1, Pp a chodníky,
SO 03 - Jednotná kanalizácia,
SO 04 - Vodovod,
SO 05 - Plynovod,
SO 06 - Regulačná stanica plynu,
SO 07 - VO - Verejné osvetlenie,
SO 08 - NNK - Sekundárny káblový rozvod,
SO 09 - VNK,VNV- Zaslučkovanie novej TS 0094-144 z VN linky 293,
SO 10 - TS - Bloková TS EH6,
SO 11 - EP- Elektrické prípojky NN.
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Riešené územie sa nachádza na poľnohospodárskej pôde ohraničenej zo západnej strany
existujúcou zástavbou, z južnej strany miestnou komunikáciu Ul. Jilemnického a železničnou
traťou, zo severnej a východnej strany poľnohospodárskou pôdou v katastri Topoľčany,
čiastočne v intraviláne a čiastočne v extraviláne. Terén je rovinatý. V blízkosti územia
prechádzajú inžinierske siete a to elektrické vedenie VN, NN, vodovod a plynovod.
Lokalita navrhovanej činnosti je situovaná v čiastkovom povodí Váhu. Dotýka sa útvaru
podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2001300P Medzizrnové podzemné vody
Bánovskej kotliny. Útvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov a útvary povrchovej
vody sa v predmetnej lokalite nenachádzajú.
K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia navrhovanej činnosti.
Poverená osoba - Výskumný ústav vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti
vypracovala odborné stanovisko, doručené orgánu štátnej vodnej správy dňa 27.8.2019. Zo
záverov odborného stanoviska vyplýva, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posúdiť podľa
článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (ustanovenie § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona).
Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie vo veci posúdenia, či ide
o navrhovanú činnosť podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Orgán štátnej vodnej správy oznamuje verejnosti začatie správneho konania vo veci
rozhodovania, či ide o navrhovanú činnosť podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného
zákona.
V súlade s ustanovením § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí písomné
stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku
orgánu štátnej vodnej správy do 10 dní odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Okresný úrad Nitra) a na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Verejnosť doručením písomného stanoviska sa stáva účastníkom konania podľa
ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona.
Vaše písomné stanovisko je možné doručiť na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.
Upozorňujeme, že sa na námietky a pripomienky po uvedenom termíne neprihliadne.

2. strana oznámenia č. OU-NR-OSZP2-2019/036530 zo dňa 28.8.2019

