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oKRESxÝ Úneo Žren NAD HRoNoM
odbor starostlivosti o žtvotné prostredie
Námestie Matice slovenskei 8. 965 01 Žiar nad Hronom

VEREJNA VYHLASKA

Váš list číslo/zo dňa

02.07.2019

Naš list
ou -zH-oszP-00 8497-00 4 12019

čís|o záznamu: 0026,7 5 8 l20 1 9

Vybavuje

lng. Repiská
Ziar nad Hronom

10.0'7.2019

Vec
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

- zverejnenie kópie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadater : Prolosis Slov .r.o.. Diafničná cesta 24. 903 01 Senec
52042022 V zastúpení Mgr. Ivanou Tepličkovou, CII 1760169, Dubnica nad Váhom,
korešpondenčná adresa: Ul. Sládkovičova 4268125,01 8 41 Dubnica nad Váhom listom doručeným
dřr-03'07.2019 poŽiadalokresný úradŽiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie
o uvedenie vodných stavieb: ..So 06.8 Cistiareň odpadových vÓd. So 07 čast'Vnútroareálový
rozvod pitnej vod)'. vnútroareálový rozvod poŽiarnei vody. So 08 Prípojka kanalizácie
a vnútroareálové rozvody kanalizácie. PS 05 Technológia strojovne ATS + nádrž. PS 06.B Stro.iné
zariadenie čistiarne odpadových vód.. v rámci stavby ,'Priemyselný areáI a logistický park
ffir.etapa-Výrobno-sk1adováha1aB..vkatastrá1nomúzemíŠaŠovské
Podhradie na pozemkoch CKN: 555lI,559, 560, 55317, 555l2I,484, do trvalej prevádzky podl'a

$ 26 zákona č, 36412004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s $

82 zákona č' 50119]6 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon). Realizácia vodných stavieb bola povolená
rozhodnutím okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné prostredie č. s':
OU-ZH-OSZP-008575-01'512017-R, číslo záznamu,. 0027555l20I] z09.08.2011. Rozhodnutím
č. s: OU-ZH-OSZP-00472412019-R-008, č. z.: 001879912019 zo dřa 13.05.2019 bola povolená
Zmena vodných stavieb ,,So 06.8 Cistiareň odpadových vód, So 08 Prípojka kana|izácie
a vnútroareálové rozvody kanalizácie' PS 06.8 Strojné zariadenie čistiarne odpadových vód, So
08.2 - vnútroareálový rozvod dažďovej kana|izácie, So 08.3 - vnútroareálový rozvod dažďovej
kana|izácie Zo spevnených plÓch.. podťa $ 68 stavebného zákona. Súčast'ou žiadosti bolo
splnomocnenie na zastupovanie pre Mgr' Ivanu Tepličkovú, kópia stavebného po.volenia
s vyznačením právoplatnosti rozhodnutia, kópia povolenia Zmeny stavby pred jej dokončením
s vyznačením právoplatnosti rozhodnutia, potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 60,00

eur.
Dňom podania Žiadosti 03.07,2019 bolo podfa $ 18 ods. 2 zákona č.7111967 Zb.

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, začaté kolaudačné konanie.

okresný irad'Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podfa $

5 ods. l zákona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znen| zákona č. 180i2013
Z. z. o organizáclt miestnej štátnej správy aZmene a doplnení niektorých zákonov a podl,a $ 61

písm. a) vodného zákonapríslušným orgánom štátnej vodnej správy a podfa $ 61 písm. c) vodného
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zákona a s 120 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a Stavebnom poriadku V Znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon) špeciálnym stavebným úradom
v zmysle $ 3 8 ods. 2 písm. a) zákona č,. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Žiadost'
o vydanie kolaudačného konania bez príloh na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle.

Navrhovaná činnost' bola predmetom zist'ovacieho konania o posudzovaní vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyv ov na ŽP.
Príslušný orgán po ukončení zist'ovacieho konania vydal Rozhodnutie č. oU-ZH-osZP-
20I6l007296-N zo dňa 11.08.2016 o tom, Že navrhovaná činnosť 

',Priemyselný 
a logistický areál

Šášovské Podhradie sa nebude posudzovat' podfa zákona o posudzovaní vplývov na ŽP.
Rozhodnutie je zverejnené na stránke eia.enviroportal.sk' kde sú zverejnené aj podmienky na
r e a|izáciu navrhovanej činno sti.

Zverejnením kópie Žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia bez príloh a údaja
o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zist'ovacom konaní,spíňa stavebný úrad
povinnost' vyplývajúcu z $ 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 2412006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

il
,Í//

Ing. Helena ffigová
poverená zaýíipovaním

vedúceho odboru

Príloha: Kópia Žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Doručí sa:

úradná tabul,a okresného úradu Žiat nadHronom - odbor starostlivosti o životné orostredie -
zverej nenie do právoplatno sti stavebného povolenia:

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka:

- webové sídlo okresného úradu Žiar nad Hronom

Podpis a pečiatka:



iadateť (meno, priezvisko' bydlisko, nžuov firmy, adresa)

'"--' ] okresný fuadŽiar nad Hronom
]:]]-!.];...:l: i odbor starostlivosti o životné prostredie
' - ''*l Námestie Matice slovenskej č.8- ''*i l\alllvJlN rv!4trLv

vÁ4 965 01 Ziar nad llronom
,.r'.r. zol.,*1 -.,/z",stl

Vec: b:bt^ Gdr-<tlr-"'

Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia podl'a $ 26 zákona č.36412004 Z.
z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

A/ Meno a priezvisko resp. názov stavebníka Prologis Slovak Republic XL, s.r.o.,

so sídlom : ulica Dial'ničná cesta ...'..... č. 24 obec 903 01 Senec

zastúpený: Mgr. Tepličková Ivana, bytom CII 1760169 Dubnica nad Váhom korešpondenčná
adresa: ul. Sládkovičova 4268125,018 41 Dubnica nad Váhom

navrhuje, aby bolo lydané kolaudaěné rozhodnutie pre stavbu ( názov stavby uviesť podťa názvu
stavby vo vodoprávnom povolení ) :

so 06.ry Čistiareň odpadových vód
ŤoÚ7v Rozšírenie verejného vodovodu' prípojka vody a vnútroareálové rozvody vody

/bez SO 07.011
so 08 Prípojka kanalizácie a vnútroareálové rozvody kanalizácie
PS 05 Technológia strojovne ATS + nádrž
PS 06.8 Strojné zariadenie čistiarne odpadových vód
v rámci stavby Priemyselný a logistický park Sašovské Podhradie I. etapa- Výrobno.
skladová hala B

umiestnenú na pozemku parc. č.: KN-C 555/l'' 559' 560' 553/1' 555/21,484

v katastrálnom území: Šášovské Podhradie

pre ktoru vydal vodoprávne povolenie: OÚ Žiar nad Hronom - odbor starostlivosti o životné
prostredie

pod číslom : oU.ZH.oSZP.008575.015/2017-R dňa : 09.08.2017

zmena stavby: oU -ZH-osZP -00 47 24120 1 9-R-008 dňa : 13.05.20 1 9

B/ Údaje o stavbe : '?>\ <:{- ?<--':c3
Stavba bude ( bola ) odovzdaná aprevzatá do :

Stavenisko bude Úpln. \ypratané
...........}.s:..,..}. :'... š..:.1.í}...''.
Na komplexné vyskúšanie suce . nebude
prevádzka, ktorej zahájenieje plánované od :

a úprava stavby bude dokončená

nehodiace sa škrtni ) plynule nadvázovať

do

skúšobná

pečiatka a podpis navrhovatel'a
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