Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Šaľa, 28.08.2018

OU-SA-OSZP-2018/005388-8-Veg

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, 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 a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 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 platnom znení (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) a v súlade s ust. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") prerokoval žiadosť stavebníka a na
podklade výsledkov uskutočneného konania vydáva podľa § 26 ods. 3 vodného zákona,
v súčinnosti s §82 ods. 1 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie, ktorým

povo ľ uj e uží v anie v odn ej stavby
„ SO-300 Verejný vodovod a vodovodné prípojky“
V rozsahu:
RAD „A“ HDPE100-DN100-D110x6,6mm v dĺžke 116m,
RAD „B“ HDPE100-DN100-D110x6,6mm v dĺžke 46m
a vodovodné prípojky v rozmeroch LDPE40-DN25-D32x4,4mm
„ SO-310 Verejná kanalizácia a kanalizačné prípojky“
V rozsahu:
vetva „A“ je vyhotovená o rozmeroch DN300-315x9,8 PVC SN8 v dĺžke 121m,
vetva „B“ je vyhotovená v rozmeroch DN300-D315x9,8mm PVC SN4 v dĺžke 40m
a kanalizačné prípojky v rozmeroch DN160 PVC SN4
žiadateľovi: Obec Kráľová nad Váhom, č. 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
ktoré sú súčasťou stavby:

„Obytná zóna pri štadióne – Kráľová nad Váhom“

na pozemkoch par. č.:

KN registra „C“ 825/29, 825/58, 825/50, 825/67, 825/68, 825/69,
825/70, 825/71, 825/72, 825/73, 825/74, 825/75, 825/76, 825/77

katastrálne územie:

Kráľová nad Váhom
ako trvalú stavbu, ktorá budú slúžiť svojmu účelu.

Pre užívanie stavby podľa § 82 ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona sa určujú tieto
podmienky:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Prevádzkovateľom stavby bude: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Vybudovanému objektu stavby bude venovaná trvalá starostlivosť, aby slúžil svojmu
účelu.
Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vybudovanej vodnej stavby je nutné
prejednať s príslušným orgánom štátnej vodnej správy.
Dodržiavať povinnosti vlastníka vodnej stavby v zmysle § 53 vodného zákona.
Stavebník je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po
celý čas jej trvania, pri zmene vlastníctva ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri
odstránení stavebnému úradu.
Dodržiavať prevádzkový poriadok vodnej stavby.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky, ktoré budú
odstránené v tejto lehote:
- v termíne do 14.09.2018 stavebník zabezpečí odstránenie nedostatkov uvedených
v stanovisku Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR_OBOZP I./BEZ/2018/3764 zo dňa
13.08.2018 a ich splnenie oznámi na príslušný inšpektorát práce.
Drobné zmeny skutočného realizovania stavby od dokumentácie overenej v stavebnom
konaní sú vyznačené v projekte skutkového vyhotovenia. Na tieto zmeny sa nevyžaduje
osobitné konanie.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky v kolaudačnom konaní neboli vznesené.

Odôvodnenie
Žiadateľ Obec Kráľová nad Váhom, č. 71, 927 91 Kráľová nad Váhom podal dňa
28.06.2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby:
„SO-300 Verejný vodovod a vodovodné prípojky" v rozsahu: V rozsahu: RAD „A“
HDPE100-DN100-D110x6,6mm v dĺžke 116m, RAD „B“ HDPE100-DN100-D110x6,6mm
v dĺžke 46m a vodovodné prípojky v rozmeroch LDPE40-DN25-D32x4,4mm
a „SO-310 Verejná kanalizácia a kanalizačné prípojky“ v rozsahu: vetva „A“ je vyhotovená
o rozmeroch DN300-315x9,8 PVC SN8 v dĺžke 121m, vetva „B“ je vyhotovená v rozmeroch
DN300-D315x9,8mm PVC SN4 v dĺžke 40m a kanalizačné prípojky v rozmeroch DN160 PVC
SN4
Stavba je súčasťou stavby „Obytná zóna pri štadióne – Kráľová nad Váhom“ na pozemkoch par.
Č. KN registra „C“ 825/29, 825/58, 825/50, 825/67, 825/68, 825/69, 825/70, 825/71, 825/72,
825/73, 825/74, 825/75, 825/76, 825/77, kat. územie Kráľová nad Váhom.
Stavba bola realizovaná na základe stavebného povolenia, ktoré vydal Okresný úrad
Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod č. OU-SA-OSZP-2017/006688-6-Veg zo dňa
15.11.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 27.12.2017.
Tunajší úrad oznámil začatie kolaudačného konania vyššie uvedenej stavby oznámením
pod č. OU-SA-OSZP-2018/005388-2-Veg zo dňa 02.07.2018 a súčasne zvolal ústne
pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 13.08.2018 na obecnom úrade Kráľová
nad Váhom. Zároveň bolo oznámenie v podobe verejnej vyhlášky podľa § 73 ods. 6 vodného
2

zákona vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, na úradnej tabuli obce
Kráľová nad Váhom a na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk. Doručenie
oznámenia bolo preukázané u všetkých pozvaných.
Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií:
Inšpektorát práce v Nitre, záväzné stanovisko č. IPNR/IPNR_OBOZP I./BEZ/2018/3764 zo dňa
13.08.2018.
Tunajší úrad podmienky tohto stanoviska zahrnul do podmienok rozhodnutia.
S návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia boli predložené: právoplatné stavebné
povolenie, projekt skutočného vyhotovenia, stavebný denník, kúpna zmluva, dokumentácia
z archeologického výskumu, osvedčenie o vodotesnosti, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky,
prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie a verejného vodovodu, vyjadrenie o odpadoch,
preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, zápis o tlakovej skúške na vodovodnom
potrubí, zápis o vodotesnosti kanalizačného potrubia, záznam o preplachu a dezinfekcii
vodovodného potrubia, vyhlásenie výrobcu o zhode výrobkov zabudovaných na stavbe
a dokumentácia z archeologického výskumu.
Zmeny skutočného realizovania stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní sú
vyznačené v projekte skutočného vyhotovenia, ktorý je súčasťou spisu. Ide o zmenu
vybudovania 3ks prípojok. Vybudovala sa 1ks vodovodná prípojka a 2ks kanalizačná prípojka
z dôvodu možnej budúcej výstavby rodinných domov.
Stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné.
Skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani
životné prostredie a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti.
Na základe vyššie uvedených skutočností orgán štátnej vodnej správy súhlasí s užívaním
stavby a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.
Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,
v znení neskorších predpisov, od platenia správnych poplatkov oslobodený.
.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 správneho poriadku
v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Šaľa, odbor
starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
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Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou:
1. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania, ktorých práva
a právom chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté:
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce Kráľová nad Váhom, na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej
stránke správneho orgánu www.minv.sk.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa...............................................

Zvesené dňa...................................................

_____________________________________

____________________________________

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky obec Kráľová nad Váhom toto potvrdené rozhodnutie v jednom
vyhotovení zašle späť špecializovanému stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru
starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.
Dotknutým orgánom na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

HWGS PROJEKCIA TZB, Ing. Ladislav Horváth, P.Pázmaňa 2125/27, 927 01 Šaľa
VODOMONT-VS, a.s. – Puterová Alžbeta, Murgašova 27 927 01 Šaľa,
Obec Kráľová nad Váhom, č. 71, 927 91 Kráľová nad Váhom
Gabriel Bergendi, č. 2, 927 91 Kráľová nad Váhom
Ing. Emil Vavrík, na Štrande 1481/16, 924 00 Galanta
Attila Pozsonyi, č. 347, 927 91 Kráľová nad Váhom
Ján Kostolanský, č. 1076, 925 81 Diakovce
Gabriel Bergendi, Železničiarska 1439/40, 924 00 Galanta
Ing. Ivan Kubolka, L. Novomeského 769/22, 927 01 Šaľa
Ing. Lenka Kubolková, L. Novomeského 769/22, 927 01 Šaľa
Maroš Košec, Nitrianska 18, 927 05 Šaľa
Kamila Árvová, Jánošíková 1355/39, 927 01 Šaľa
Alexander Csimadia, č. 362, 925 91 Kráľová nad Váhom
Tatiana Jobbágyová, Mostová 1840/11, 927 01 Šaľa
Ing. Ivan Korim, č. 549, 925 81 Diakovce
Denisa Korimová, Narcisová 1946/1, 927 05 Šaľa
Ing. Adam Kosinszký, č. 390, 927 91 Kráľová nad Váhom
Tibor Vincze, č. 42, 927 91 Kráľová nad Váhom
Alexandra Vinczeová, č. 42, 927 91 Kráľová nad Váhom
František Páczer, č. 707, 927 91 Kráľová nad Váhom
Timea Virágová, č. 648, 92502 Dolné Saliby
Ing. Imrich Vavaček, Nám sv. Františka 3440/6, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
Inšpektorát práce, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – OpaK, OH
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27. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Oddelenie požiarnej prevencie
Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
28. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927
01 Šaľa
29. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod: Galanta, Pázmanya 4, 927 01
Šaľa
30. Západoslovenská distribučná a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
31. k spisu
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