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Vec
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
- zverejnenie kópie Žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadatet: Prologis Slovak Republic XL, s.r.o., Diaťničná cesta24,903 01 Senec, IČo:
52042022listom doručeným dňa 12'06.2019 požíadal okresný úrad Žiar naď Hronom, odbor
starostlivosti o Životné prostredie o uvedenie vodnej stavby..So 07.1 Rozšírenie verejného
yodovodu a prípojka vodovodu.. realizovaný v rámci stavby ,,Priemyselný areá| a logistický park
Šašovské Podhradie I. etapa _ Výrobno - skladová hala B.. v k. ú. Šašovské Podhradie do trvalej
prevádzky podfa $ 26 zákona č. 36412004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov v súlade s $ 82 zákona č. 50lI916 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon). Vodná stavba sa podťa
geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby realizovalav katastrálnom území
Sašovské Podhradie na pozemkoch parcelné číslo CKN 484, CKN 555/1. Realizácia vodnej stavby
bola povolená rozhodnutím okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o Životné
prostredie č. s.: oU-ZH-OSZP-008575-015l20I7-P.,čis\o záznamu: 002]555120]t7 z09.08.2Ol7,
právoplatné dňom 18.08.2017. Súčasťou žiadosti bolo splnomocnenie na zastupovanie pre Ing.
Mareka Beňuška; úhrada správneho poplatku vo výške 60,00 eur; geodetická čast'dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavby - polohopisné a výškopisné zuneranie; popis a odÓvodnenie
odchýlky od projektu. Aby nedochádzalo k obmedzeniu dopravy na ulici, potrubie bolo popod
cestu realizované riadeným pretlakom.

Dňom podania Žiadosti 12,06.2019 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 podťa $
5 ods. 1 zákona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o Životné prostredie a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 1 80/2013
Z, z. o organizáctí miestnej štátnej správy azmene a doplnení niektorých zákonov a podťa $ 61
písm' a) vodného zákonapríslušným orgánom štátnej vodnej správy apodl'a $ 61 písm. c) vodného
zákona a $ 120 zákona č. 50/19]6 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len stavebný zákon) špeciálnym stavebným úradom
v zmysle $ 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 zverejňuje žiadost'
ouvd*i.kolu"duč"é
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Navrhovaná činnost' bola predmetom zist'ovacieho konania o posudzovaní vplyvov
navrhovanej činnosti na Životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na ZP.
Príslušný orgán po ukončení zist'ovacieho konania vydal Rozhodnutie č. OIJ.ZH-JSZP-
20I6l007296-N zo dňa 11.08.2016 o tom, Že navrhovaná činnosť 

',Priemyselný 
a logistický areál

Šášovské Podhradie sa nebude posudzovat' podl,a zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.
Rozhodnutie je zverejnené na stránke eia'enviropqrtal.sk, kde sú zverejnené aj podmienky na
r ealizáciu navrho vanej činno sti.

Zverejnením kópie Žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia bez príloh a udď1a
o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zist.ovacom konaní spÍňa stavebný úrad
povinnosť 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 znení neskorších predpisov.

n Berkeš
vedúci odboru

Príloha: Kópia Žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Doručí sa:

úradná tabul'a okresného úradu Žiar nadHronom - odbor starostlivosti o Životné prostredie -
zverej nenie do právoplatnosti stavebného povolenia:

Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka:

- webové sídlo okresného úradu Žlar nad Hronom

Podpis a pečiatka:


