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Vec
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N I E
o začatí stavebného - vodoprávneho konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Dňa 16.11.2022 podal investor Relax SK, s.r.o., Poruba č. 395, 972 11, v zastúpení Jozef Bilka, Poruba 194, 972
11 Poruba, na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy, žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 26 a povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21
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 platnom znení na uskutočnenie vodnej stavby

Obytný súbor Panský háj II, Kanianka
SO.102 Rozšírenie verejného vodovodu,
SO.103 Rozšírenie splaškovej kanalizácie,
SO.104 Verejná dažďová kanalizácia,

ktorá bude umiestnená v k.ú. Kanianka, na pozemkoch registra KN-C parc. č. 2033/301, 2033/73, 2033/351, 2033/72.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval a zodpovedným projektantom je Ing. Ján Lӧčei, autorizovaný stavebný
inžinier, č. op. 4324*I4, v júli 2022.
Projekt rieši návrh vybudovania troch stavebných objektov - stavebného objektu SO.102 Rozšírenie verejného
vodovodu – napojenie bude realizované na distribučný rozvod DN 150 (PVC), navrhované vodovodné rady budú
z potrubia HDPE D 110 x 6,6 SDR17 PN10 v dĺžke 543 m (vetva A 297 m, vetva B 246 m). Projektovaná potreba
vody pre bytové jednotky a služby – denná potreba vody 34 620 l/deň, maximálna denná potreba vody 51 930 l/
deň, ročná potreba vody 12 636 m3/rok,
- stavebného objektu SO.103 Rozšírenie splaškovej kanalizácie - rieši gravitačné odvedenie odpadových vôd
do verejnej splaškovej kanalizácie v navrhovaných troch vetvách. Na hlavnú vetvu je navrhnuté pripojenie
sekundárnych vetiev v celkovej dĺžke 488,50 m (vetva A PVC DN 300 291,50 m, vetva B PVC DN 300 101,00 m,
vetva C PVC DN 300 93,00 m). Na stoke budú vybudované kanalizačné šachty a jej napojenie na verejnú kanalizáciu
sa zrealizuje v šachte Š14-A, trasa je v celej dĺžke vedená v komunikácii,
- stavebného objektu SO.104 Verejná dažďová kanalizácia – navrhnutá z troch vetiev s celkovou dĺžkou 512,00 m
(vetva A DN 300 329,00 m dlhá, vetva B DN 300 180,00 m dlhá, vetva C DN 160 3,00 m dlhá). Kanalizácia je
určená na odvod povrchových vôd z pozemnej komunikácie a spevnených plôch pri obytných domoch. Dažďová
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(povrchová) voda odvádzaná vetvami A a B bude prioritne odvádzaná do navrhnutého vsakovacieho objektu s
čistým objemom 140 m3 s prepadom do recipientu vodného toku Zlatná. Vetva C je napojená do existujúcej verejnej
dažďovej kanalizácie. Celá trasa je navrhnutá ako gravitačná, vedená v komunikácii alebo v chodníku.

Dňom doručenia podania bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Prievidza, obor starostlivosti o životné prostredie, po preskúmaní predloženej žiadosti z dôvodu
neposkytnutia dostatočných podkladov pre vydanie rozhodnutia konanie prerušil a zároveň vyzval stavebníkov o
doplnenie predloženej žiadosti. Dňa 23.5.2022 bolo podanie o požadované náležitosti doplnené.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle §
5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení v súlade s ustanovením §
18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 73 vodného zákona
a § 61 stavebného zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom. Vzhľadom na to, že vodohospodárskemu orgánu sú pomery dotknutého územia dobre známe a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie, podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prievidza, odbor starostlivosti o životné
prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza.

Účastníci konania a orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 8 dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prizerať.

Špeciálny stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa neprihliadne ani na
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného
plánu zóny.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z orgánov štátnej
správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži vodohospodársky orgán na jeho žiadosť lehotu pred jej
uplynutím. Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Prostredníctvom verejnej vyhlášky sa oznámenie doručuje ostatným účastníkom, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznáme fyzické
a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu
byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kanianka a Okresného úradu Prievidza,
odboru starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:
Pečiatka, podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:
Pečiatka, podpis oprávnenej osoby:
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Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-PD-OSZP-2023/014078-004

Jozef Bilka, Poruba 194, 972 11 Lazany pri Prievidzi
JUDr. Roman Hamala, Kadnárova 2520/65, 831 53 Bratislava 35
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka
Ing. Ján Löčei, LoJaL, Kľačno, 972 15 Kľačno
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 01
Piešťany 1
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, ŠS OH, ŠS OPK, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová, Prievidza


