
OKRESNÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Sládkovičova 3, 953 01  Zlaté Moravce____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-ZM-OSZP-2023/000090-010

Zlaté Moravce
24. 02. 2023

Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Výrok
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce,
OSŽP”) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. 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 znení
neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c)
vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti, predložených
dokladov a uskutočneného kolaudačného konania, v súlade s §§ 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

v y d á v a

stavebníkovi: Obec Nevidzany, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany, IČO: 00 308 293

I.

podľa § 88a stavebného zákona a § 26 vodného zákona dodatočné stavebné povolenie na časť líniovej
vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“. Líniová vodná stavba „Kanalizácia a
čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“ bola povolená Okresným úradom Zlaté Moravce, odbor životného
prostredia rozhodnutím č. ŽP-2002/13112 PK zo dňa 15.02.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
08.03.2002.

Dodatočne sa povoľujú už zrealizované časti líniovej vodnej stavby, vybudované v zmysle projektovej
dokumentácie skutočného vyhotovenia „Nevidzany kanalizácia“ vypracovanej autorizovaným stavebným
inžinierom Ing. Bohušom Malíkom, v nasledovnom rozsahu:

SO 01 – Kanalizačné potrubie gravitačné
Kanalizačná stoka:
AA 2-2-1 PVC DN 300, predĺženie o 23,11 m
AA 2-4-1 PVC DN 300, predĺženie o 58,33 m

Kanalizačné potrubie tlakové
Kanalizačná stoka:
V1 HDPE D90, predĺženie o 26,03 m
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V2 HDPE D63, predĺženie o 36 m
V3 HDPE D63, dĺžka 316,10 m

v katastrálnom území: Nevidzany
na pozemkoch KN-C - parc. č.: 241/1, 145, 1278, 1280/1, 1283/3, 1242/13 (KN-E parc. č. 1266/100,
1263/100, 1262/101), 1242/14 (KN-E parc. č. 1262/100), 845/1 (KN-E parc. č. 835/100), 1893/58, 1915,
1926/2 (KN-E parc. č. 1917/100, 1894/1, 1918/35, 1924/12), 1926/1 (KN-E parc. č. 1924/12, 1924/11,
1924/13, 1924/14, 1924/16), 807/1 (KN-E parc. č. 1924/12)
ku ktorým má stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 1563 (parc. KN-E č. 835/100), LV č. 1098 (parc.
KN-C č. 1893/58, 241/1, 145) a „iné právo“ na parc. KN-C č. 1278, 1280/1 a 1283/3 na základe zmlúv
o zriadení vecného bremena uzatvorených medzi vlastníkmi pozemkov a Obcou Nevidzany (Zmluva
o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Milanom Halandom a Janou Halandovou a Obcou
Nevidzany k umiestneniu stoky AA 2-4-1 na parc. č. 1278, LV č. 1242, Zmluva o zriadení vecného
bremena uzatvorená medzi Alenou Tóthovou a Obcou Nevidzany k umiestneniu stoky AA 2-4-1 na parc.
č. 1280/1, LV č. 773 a Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Jozefom Nemethom a
Obcou Nevidzany k umiestneniu stoky AA 2-4-1 na parc. č. 1283/3, LV č. 965)
charakter stavby: trvalá
druh stavby: líniová
účel stavby: odvedenie komunálnych odpadových vôd

Upozornenie:
Pri dodatočnom povoľovaní výstavby stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce
Nevidzany orgán štátnej vodnej správy rozhodol v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona o podmienkach, za
akých ich bolo možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku, na parc. KN-C č. 1242/13 (podľa
KN-E parc. č. 1266/100, 1263/100, 1262/101), 1242/14 (KN-E parc. č. 1262/100), 1915, 1926/2 (KN-E
parc. č. 1917/100, 1894/1, 1918/35, 1924/12), 1926/1 (KN-E parc. č. 1924/12, 1924/11, 1924/13, 1924/14,
1924/16), 807/1 (KN-E parc. č. 1924/12) v k. ú. Nevidzany. Oprávnenia stavebníka na uskutočnenie
vodných stavieb vznikajú nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podľa § 26 ods. 9 vodného zákona za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom podľa vyššie
uvedeného patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá časť stavebného zákona). V
sporoch o náhradu rozhoduje súd.

K vydaniu dodatočného stavebného povolenia vydala Obec Nevidzany pod č. OCÚ-NEV-42/2023 zo dňa
14.02.2023 záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), v ktorom je uvedené, že vydanie dodatočného stavebného povolenia na
časti stôk AA 2-2-1, AA 2-4-1, V1, V2 a na stoku V3 nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými
stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.

II.

podľa § 26 vodného zákona a §§ 82 a 88a ods. 9 stavebného zákona povolenie na uvedenie do
trvalej prevádzky častí líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“
vybudovaných v nasledovnom rozsahu:

SO 01 – Kanalizačné potrubie gravitačné
kanalizačná stoka:
A 1 PVC DN 300, dĺžka 91,48 m
AA 1 PVC DN 300, dĺžka 473,50 m
AA 2 PVC DN 300, dĺžka 114,22 m
AA 2-1 PVC DN 300, dĺžka 172,27 m
AA 2-1-1 PVC DN 300, dĺžka 143,67 m
AA 2-2 PVC DN 300, dĺžka 250,11 m
AA 2-2-1 PVC DN 300, dĺžka 240,11 m
AA 2-3 PVC DN 300, dĺžka 181,60 m



3 / 7

AA 2-4 PVC DN 300, dĺžka 408,32 m
AA 2-4-1 PVC DN 300, dĺžka 133,33 m
AA 2-5 PVC DN 300, dĺžka 160,88 m
AA 3 PVC DN 300, dĺžka 266,98 m
AA 3-1 PVC DN 300, dĺžka 104,18 m

Kanalizačné potrubie tlakové
Kanalizačná stoka:
V1 HDPE D90, dĺžka 206,03 m
V2 HDPE D63, dĺžka 276,00 m
V3 HDPE D63, dĺžka 316,10 m
Va1 HDPE D90, dĺžka 103,21 m

Prevádzkové súbory:
PS 01 – Čerpacie stanice – 4 ks (ČS1 – ČS4)

v katastrálnom území: Nevidzany
na pozemkoch KN-C č.: 239/3, 239/4, 1956/1 (KN-E č. 1956/101), 1957/1 (KN-E č. 1957/101), 1951/1
(KN-E č. 1956/101), 1916/8 (KN-E č. 1918/28, 1918/29), 1916/3, 241/1, 807/2 (KN-E č. 1918/28), 1893/58,
145, 1890/2 (KN-E č. 145, 243/10), 143/1, 242/1, 1177, 1171/2, 1291/1, 1280/1, 1283/3, 1278, 1242/13
(KN-E č. 1266/100, 1263/100, 1262/101), 1242/14 (KN-E č. 1262/100), 242/3, 242/2, 1174/1, 1176, 845/1
(KN-E 835/100), 1915 (KN-E č. 1915), 1926/2 (KN-E č. 1917/100, 1894/1, 1918/35, 1924/12), 1926/1
(KN-E č. 1924/11, 1924/12, 1924/13, 1924/14, 1924/16), 807/1 (KN-E č. 1924/12)
ku ktorým má stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 1563 a LV č. 1098 a „iné právo“
charakter stavby: trvalá
druh stavby: líniová
účel stavby: odvedenie komunálnych odpadových vôd

Stavebné vodoprávne povolenie na líniovú vodnú stavbu „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd -
Nevidzany“ vydal Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor životného prostredia rozhodnutím č. ŽP-2002/13112
PK zo dňa 15.02.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2002. Na časť stavby v rozsahu
výrokovej časti I. tohto rozhodnutia je vydané dodatočné stavebné povolenie.

Podmienky povolenia:
1. Vlastníkom líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“ je Obec
Nevidzany, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany.
2. Prevádzkovateľom vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“ je spoločnosť
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3, Žarnovica.
3. Počas prevádzky líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“
zabezpečiť dodržiavanie všetkých ustanovení vyplývajúcich zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
4. Dodržiavať povinnosti vlastníka vodnej stavby v zmysle § 53 vodného zákona.
5. Vybudovaným objektom stavby venovať trvalú starostlivosť, aby slúžili svojmu účelu.
6. Dodržiavať schválený prevádzkový poriadok vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd -
Nevidzany“ vypracovaný Ing. Danielom Korbeľom v termíne 07/2022.
7. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona vzniká
vlastníkom parciel dotknutých stavbou „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“
nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce: parc. KN-C č. 1242/13 (podľa KN-E parc. č.
1266/100, 1263/100, 1262/101), 1242/14 (KN-E parc. č. 1262/100), 1915, 1926/2 (KN-E parc. č. 1917/100,
1894/1, 1918/35, 1924/12), 1926/1 (KN-E parc. č. 1924/12, 1924/11, 1924/13, 1924/14, 1924/16), 807/1
(KN-E parc. č. 1924/12) v k. ú. Nevidzany, povinnosť k oprávneniu vlastníka (správcu a užívateľa) vodnej
stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“ k vstupu na tieto pozemky a k výkonu prác
súvisiacich s opravami tejto stavby.
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8. V období prevádzkovania kanalizácie SVP, š.p. nezodpovedá za možné porušenie kanalizácie
pri križovaní Širočiny a Podegerského potoka vplyvom povodňových prietokov, ako aj pri údržbe a
investičných zámeroch na predmetných vodných stavbách.
9. Zásadné zmeny, ktoré si vynúti prevádzka vybudovanej vodnej stavby prejednať s príslušným
vodohospodárskym orgánom.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Odôvodnenie
Stavebník Obec Nevidzany, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany podal dňa 16.11.2022 žiadosť o vydanie
dodatočného stavebného povolenia na časti líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových
vôd - Nevidzany“ a zároveň o uvedenie do trvalej prevádzky neskolaudovaných častí líniovej vodnej
stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“. Stavebné vodoprávne povolenie na líniovú
vodnú stavbu „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“ vydal Okresný úrad Zlaté Moravce,
odbor životného prostredia rozhodnutím č. ŽP-2002/13112 PK zo dňa 15.02.2002, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 08.03.2002. Týmto rozhodnutím sa vo výrokovej časti I. dodatočne povoľujú už
zrealizované časti líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“, ktoré
neboli vybudované v súlade s platným stavebným povolením, ale v zmysle projektovej dokumentácie
skutočného vyhotovenia „Nevidzany kanalizácia“, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom
Ing. Bohušom Malíkom pod zák. č. 807/20/2021 v termíne 07/2022. Jedná sa o predĺženie gravitačných
kanalizačných stôk AA 2-2-1 a AA 2-4-1 a o predĺženie častí tlakovej kanalizácie v rozsahu V1 a V2. Ďalej
je dodatočne povoľovaná časť tlakovej kanalizácie V3, ktorá bola vybudovaná na iných pozemkoch a v
rozpore s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom povolení.
Pri dodatočnom povoľovaní výstavby stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce
Nevidzany orgán štátnej vodnej správy rozhodol v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona o podmienkach,
za akých stoky možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku, na parc. KN-C č. 1242/13 (podľa
KN-E parc. č. 1266/100, 1263/100, 1262/101), 1242/14 (KN-E parc. č. 1262/100), 1915, 1926/2 (KN-E
parc. č. 1917/100, 1894/1, 1918/35, 1924/12), 1926/1 (KN-E parc. č. 1924/12, 1924/11, 1924/13, 1924/14,
1924/16), 807/1 (KN-E parc. č. 1924/12) v k. ú. Nevidzany.
Kanalizačná stoka AA 2-2-1 a časti tlakovej kanalizácie v rozsahu V1 a V2 sú vybudované na pozemkoch
v zmysle stavebného povolenia, len ich trasa je predĺžená. Stoky AA 2-2-1 a V2 boli realizované na parc.
KN-E č. 835/100, ktorej vlastníkom je na základe LV č. 1563 Obec Nevidzany. K predĺženiu stôk AA
2-2-1 a V2 došlo z dôvodu posunutia ČS2 a to na výhodnejšie verejné priestranstvo, ktoré umožní lepšiu
manipuláciu pri prevádzkovaní ČS2. Stoka V1 je vybudovaná na parc. KN-C č. 241/1 a 145. Jej trasa
bola predĺžená o 26,03 m z dôvodu skrátenia stoky AA 2. Stoka AA 2-4-1 bola predĺžená o 58,33 m,
z dôvodu potreby napojenia všetkých rodinných domov nachádzajúcich sa v danej lokalite. Predĺžená
časť stoky AA 2-4-1 bola z časti vybudovaná na súkromných pozemkoch (na parc. KN-C č. 1278, 1280/1
a 1283/3), ku ktorým stavebník predložil „iné právo“ – zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorené
medzi vlastníkmi pozemkov a Obcou Nevidzany (Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi
Milanom Halandom a Janou Halandovou a Obcou Nevidzany na parc. č. 1278, LV č. 1242, Zmluva o
zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Alenou Tóthovou a Obcou Nevidzany na parc. č. 1280/1, LV
č. 773 a Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Jozefom Nemethom a Obcou Nevidzany
na parc. č. 1283/3, LV č. 965. Kanalizačný výtlak V3 bol dodatočne povolený na novej trase, ktorá bola
výhodnejšia a úspornejšia pre budúcu prevádzku stavby. Pri umiestnení časti stoky AA 2-4-1 a výtlaku V3
mimo zastavaného územia orgán štátnej vodnej správy rozhodol v zmysle § 26 ods. 8 vodného zákona,
tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
K vydaniu dodatočného stavebného povolenia vydala Obec Nevidzany pod č. OCÚ-NEV-42/2023 zo dňa
14.02.2023 záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), v ktorom je uvedené, že vydanie dodatočného stavebného povolenia na
časti stôk AA 2-2-1, AA 2-4-1, V1, V2 a na stoku V3 nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými
stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.
Špeciálny stavebný úrad z dôvodu, že dodatočne povoľovaná časť stavby je už dokončená spojil v zmysle
§88a ods. 9 konanie o dodatočnom stavebnom povolení s kolaudačným konaním.
OÚ Zlaté Moravce, OSŽP upovedomil verejnou vyhláškou pod č. OU-ZM-OSZP-2022/001396-002 zo
dňa 13.12.2022 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania o zmene častí stavby pred
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dokončením, o dodatočnom povolení častí líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových
vôd - Nevidzany“ a vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na uvedenú líniovú vodnú stavbu. Zároveň
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou na 14.02.2023. Upovedomenie o začatí
konania bolo vyvesené na úradných tabuliach Obce Nevidzany v dňoch od 16.12.2022 do 02.01.2023 a
OÚ Zlaté Moravce v dňoch od 14.12.2022 do 29.12.2022. Zároveň bolo upovedomenie o začatí konania
spolu s celkovou situáciou stavby zverejnené na webovom sídle OÚ Zlaté Moravce a na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli.
Dňa 14.02.2023 sa konalo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Zoznam zúčastnených
osôb a zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z ústneho pojednávania. Upovedomenie
o začatí konania č. OU-ZM-OSZP-2022/001396-002 zo dňa 13.12.2022 bolo oznámené aj v časti I. – v
rozsahu uskutočnenia zmeny líniovej vodnej stavby „Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd - Nevidzany“
pred jej dokončením. Na konaní bolo zo strany stavebníka, ako aj zo strany zhotoviteľa stavby oznámené,
že stavba je plne dokončená. Z uvedených dôvodov orgán štátnej vodnej správy vydal rozhodnutie
bez povolenia zmeny stavby pred jej dokončením, nakoľko všetky zmeny uskutočnené na stavbe v
priebehu výstavby, ktoré nie sú v súlade s vydaným stavebným povolením a ktoré vyžadujú povolenie,
povolil dodatočným stavebným povolením. Z uvedených dôvodov orgán štátnej vodnej správy časť I.
upovedomenia o začatí konania č. OU-ZM-OSZP-2022/001396-002 zo dňa 13.12.2022, ktoré sa týkalo
vydania povolenia zmeny stavby pred dokončením do rozhodnutia nezahrnul. V konaní boli zistené aj
iné odchýlky od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom, hlavne v dĺžkach vybudovaných
kanalizačných stôk, ktoré sú zahrnuté do protokolu z ústneho pojednávania. K uvedeným odchýlkam
došlo z dôvodu nerovnosti terénu, ako aj z dôvodu, že značenie niektorých stôk v projekte skutočného
vyhotovenia sa nezhoduje so značením v stavebnom povolení, ale trasa súhlasí s projektom schváleným
v rámci stavebného povolenia. Dňa 21.12.2022 bolo na tunajší úrad doručené „Oznámenie o neúčasti
na kolaudačnom konaní“ od Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR_OBOZP/BEZ/2022/7441-2022/20804 zo
dňa 21.12.2022, v ktorom Inšpektorát práce oznámil, že sa nezúčastní kolaudačného konania a nebude
si formou záväzného stanoviska uplatňovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci k predmetnej stavbe. Na konaní zástupca SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ vydal súhlasné
stanovisko za podmienky, že v období prevádzkovania kanalizácie SVP, š.p. nezodpovedá za možné
porušenie kanalizácie pri križovaní Širočiny a Podegerského potoka vplyvom povodňových prietokov, ako
aj pri údržbe a investičných zámeroch na predmetných vodných stavbách. Podmienku, za ktorej správca
vodných tokov súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia orgán štátnej vodnej správy akceptoval a
premietol do podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Nakoľko ku konečnému vydaniu povolenia neboli doručené žiadne záporné ani protichodné stanoviská
účastníkov konania, ako ani dotknutých orgánov štátnej správy, tunajší úrad konštatuje, že užívaním
vodnej stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy
spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov
konania.
Vybudovaná vodná stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu. Skutočným prevedením
stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a nie sú ohrozené
záujmy spoločnosti.
Na základe uskutočneného konania, vykonaných skúšok a predložených dokladov uložených v spisovom
materiáli orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Stavebník v zmysle § 4 ods.1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov je od poplatkov oslobodený.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad
Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po
nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných
tabuliach: Obce Nevidzany, Okresnom úrade Zlaté Moravce, na internetovej stránke správneho orgánu
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www.minv.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v časti „Elektronická
úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci stavbou dotknutých pozemkov a stavieb umiestnených
na týchto pozemkoch (v celom rozsahu rozhodnutia) a susedných pozemkov a stavieb (len v časti stavby
dodatočne stavebne povolenej) – Okresný úrad Zlaté Moravce

............................................ ..............................................
vyvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

2. Organizácie alebo občania, ktorí sú vlastníci stavbou dotknutých pozemkov a stavieb umiestnených
na týchto pozemkoch (v celom rozsahu rozhodnutia) a susedných pozemkov a stavieb (len v časti stavby
dodatočne stavebne povolenej) – Obec Nevidzany, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany

............................................ ..............................................
vyvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Doručí sa účastníkom konania:
3. Obec Nevidzany, Nevidzany 106, 951 62 Nevidzany
4. Ing. Bohuš Malík, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949
60 Nitra
5. SVP, š.p, Povodie dolného Váhu, OZ, Nábr. I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

a na vedomie dotknutým orgánom:
6. SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, Prevádzkové stredisko Nitra, Za hydrocentrálou 8, Nitra
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
8. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
10. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
11. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
12. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája 1A, 953 01 Zlaté Moravce
13. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
17. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
18. AGH-N Nevidzany s.r.o., Červený Hrádok 201, 951 82 Červený Hrádok
19. Vodostav Plus, s.r.o., Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce
20. OÚ Zlaté Moravce, OSŽP (OH a OPaK)
21. SHMÚ, Jeséniova 17, Bratislava (po nadobudnutí právoplatnosti)

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10306
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Doručuje sa
Obec Nevidzany, Nevidzany 106, 951 62  Nevidzany, Slovenská republika
SVP š.p. Povodie dolného Váhu, OZ, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80  Piešťany, Slovenská republika
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra,
Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01  Trnava, Slovenská
republika

Na vedomie
SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, Prevádzkové stredisko Nitra, Za hydrocentrálou 8, Nitra, 949 01
Nitra 1
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra 1
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1
OR HaZZ Zlaté Moravce, 1. mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce 1
Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 949 01 Nitra 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
AGH - N Nevidzany, s. r. o., Červený Hrádok 201, 951 82 Červený Hrádok
VODOSTAV PLUS, s.r.o., Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce 1
Okresný úrad Zlaté Moravce, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce 1


