OKRESNÝ ÚRAD ŠAĽA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Č. k. OU-SA-OSZP-2019/007121-3-Žiš.

V Šali, dňa 11.09.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí vodoprávneho konania podľa § 73 ods.4 a 5 vodného zákona verejnou vyhláškou
a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia
Dňa 13.08.2019 bola na tunajší úrad doručená od stavebníka Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra, IČO:
36 550 949 konať žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:
„Močenok – kanalizačná sieť – odstránenie havarijného stavu na Ul. B. Klucha“
na pozemkoch par. č.:

KN-E 1745, 1752/100 (LV č. 4274, vlastník: Obec Močenok, zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 35022/14-Me/2019),
KN-C 884/4 (LV č. 3154, vlastník RK cirkev Biskupstvo Nitra, zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 35023/14-Me/2019)

kat. úz.:

Močenok,

v rozsahu: SO 01 – gravitačná splašková kanalizácia - stoka „B2“ - PVC DN 160 – dl. 6,9 m
SO 02 – tlaková kanalizácia – „VB“ – HDPE PE 100 D 63 – dl. 36,1 m
SO 03 – čerpacia stanica ČS.
Stavebník oznámil listom zo dňa 06.02.2019 podľa § 127a stavebného zákona
uskutočnenie stavby, v dôsledku havarijného stavu na Ul. B. Klucha v Močenku. Obec Močenok
má vybudovanú kanalizáciu pozostávajúcu z gravitačnej kanalizácie, kanalizácie výtlačnej a
čerpacích staníc. K mimoriadnej udalosti prišlo na ulici Biskupa Klucha pri rodinnom dome č.
57, kde splaškové odpadové vody vytekali na povrch územia, a tým ohrozovali podzemné vody,
ako aj povrchové vody, keďže v blízkosti tečie potok.
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, SP
Nitra, Odbor Inšpekcie ochrany vôd so sídlom Mariánska dolina č. 7, 949 01 Nitra na základe
podnetu, vykonaného pojednávania a miestneho šetrenia požiadala ZsVS, a.s. o prijatie
okamžitých opatrení na odstránenie sa pravidelne sa opakujúceho havarijného stavu na
kanalizácii v obci Močenok. Zároveň upozornila spoločnosť, že v prípade neriešenia tohto stavu
odstúpi podnet na riešenie orgánu činnému v trestnom konaní, ako skutočnosť nasvedčujúca
tomu, že bol spáchaný trestný čin poškodzovania životného prostredia, nakoľko dochádza pri
havarijných stavoch k vytekaniu splaškových odpadových vôd na okolitý terén a hrozí
všeobecné ohrozenie zdravia obyvateľov obce Močenok a zároveň aj znečistenie životného
prostredia. Dňa 22.01.2019 na zasadnutí predstavenstva spoločnosti ZsVS, a.s. boli schválené
finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu na kanalizácii Močenok.
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Tunajší úrad udelil stavebníkovi predbežné povolenie na uskutočnenie stavby pod č. OUSA-OSZP-2019/002797-2-Žiš. zo dňa 15.02.2019, ktoré sa stalo právoplatné 15.02.2019.
Rozhodnutím pod č. OU-SA-OSZP-2019/004735-2-Žiš. zo dňa 14.05.2019, právoplatným dňa
14.05.2019 určil tunajší úrad novú lehotu na dodatočné predloženie dokladov a splnenie
podmienky – predložiť žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.
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, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy (ďalej len „správny
orgán“) 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 (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“) v znení
neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov
oznamuje
začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania
v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 73 ods. 5 vodného zákona a súčasne
nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie
na deň 14. 10. 2019 (t. j. pondelok) o 9,30 h
so stretnutím účastníkov na Obecnom úrade Močenok, so sídlom Sv. Gorazda 629/82, 951 31
Močenok.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom
úrade alebo pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri tomto
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu uplatniť svoje
stanovisko dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za
to, že ich stanovisko je kladné.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Močenok a na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa a na internetovej stránke správneho orgánu
www.minv.sk. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.
Vyvesené dňa...................................................

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

.....................................................................

.................................................................

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Močenok toto potvrdené oznámenie v jednom vyhotovení zašle
späť špeciálnemu stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie,
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Oznámenie č. OU-SA-OSZP-2019/007121-3-Žiš. zo dňa 11.09.2019 sa doručí:
Na vyvesenie:
1. Obec Močenok
2. Okresný úrad Šaľa
Účastníci konania:
1. ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra
2. Ing. Ľudmila Hlavatá, ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra – projektant
3. Vlastníkom pozemkov parc. č. KN-E 1745, KN-E 1752/100, KN-C 884/4 k. ú. Močenok,
susedných pozemkov a stavieb na susedných pozemkoch sa doručuje verejnou vyhláškou:
1. Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok
2. Rímskokatol. cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. J. Pavla II. 7, 950 50 Nitra
Na vedomie:
1. ZsVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra
2. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – OpaK,
OH
3. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
4. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1 , 927 01 Šaľa
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II 8, 949 01 Nitra
7. OR Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
8. SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11Bratislava
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
12. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra
13. VODOSTAV PLUS, s.r.o., Železničiarska 41, 953 01 Zlaté Moravce
14. k spisu
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