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Vec
Upovedomenie účastníkov konania o možnosti vyjadrenia sa k podkladom prípadne doplneniu
spisového materiálu pod č.s.:
OU-NR-OSZP2-2021/027587
v rámci konania v zmysle § 16a 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 znení neskorších predpisov navrhovanej činnosti
„Vodozádržné opatrenia v obci Golianovo“
Účel stavby:
Navrhovaná činnosť/stavba „Vodozádržné opatrenia v obci Golianovo“ rieši odvádzanie a neškodnú likvidáciu
dažďových vôd z juhozápadnej časti obce Golianovo cez navrhovaný odvodňovací kanál do potoka Kadaň.
Investorom navrhovanej činnosti/stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Golianovo“ je Obec Golianovo, Golianovo
400, 951 08 Golianovo.
Dňa 01.07.2021 Obec Golianovo, 951 08 Golianovo č. 400 podala na tunajší úrad žiadosť o posúdenie či navrhovaná
činnosť „Vodozádržné opatrenia v obci Golianovo“ je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
Dňom podania žiadosti začalo správne konanie podľa § 16a ods. 1 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
znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).
V zmysle § 16a ods. 3 vodného zákona tunajší úrad požiadal Výskumný ústav vodného hospodárstva o vydanie
odborného stanoviska v rámci primárneho posúdenia nového infraštrukturálneho projektu podľa článku 4.7 smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej
politiky. Do vydania odborného stanoviska konanie prerušil v zmysle zákona. Po jeho doručení tunajší úrad
pokračoval v konaní v zmysle § 16a ods. 7 vodného zákona a zverejnil informáciu pre verejnosť, odborné stanovisko
a projektovú dokumentáciu, tak ako to nariaďuje zákon na webovom sídle ministerstva vnútra dňa 13.10.2021
a súčasne na webovom sídle MŽP SR. Zároveň upozornil na možnosť verejnosti doručiť písomné stanovisko k
navrhovanej činnosti. V rámci konania neboli doručené žiadne námietky ani pripomienky k navrhovanej činnosti.
Na základe vyššie uvedeného, nakoľko tunajší úrad má za to, že obsah spisového materiálu je kompletný a na základe
neho je možné vydať príslušné rozhodnutie, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a
ochranu životného prostredia podľa ustanovenia § 1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
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orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) 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 znení neskorších
predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71(1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov týmto listom
oznamuje
všetkým účastníkom konania,
• že podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Tunajší úrad súčasne určuje lehotu na toto nahliadnutie nasledovne:
• Spisový materiál bude prístupný k nahliadnutiu u pracovníkov orgánu štátnej vodnej správy tunajšieho úradu na
II. poschodí, č. d. 138.
• Nahliadnuť do neho bude možné do 3 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia a to v hodinách od
800 hod. do 1400 hod. – pred tým je však potrebné sa vopred ústne, písomne, telefonicky alebo mailom dohodnúť so
zodpovedným pracovníkom na úseku štátnej vodnej správy – e-mail: michaela.grenusova@minv.sk, tel. 037/ 6549
286
• Účastník konania alebo jeho zákonný zástupca sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého
si zvolí. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom.
• Trovy konania, ktoré vzniknú správnemu orgánu znáša správny orgán. Trovy, ktoré v konaní vzniknú účastníkovi
konania, znáša účastník.
• OÚ Nitra, môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré OÚ Nitra vzniknú ich zavinením, môže im
tiež uložiť, aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením ostatným účastníkom konania.

Doručí sa:
Účastníkom konania:
1. Obec Golianovo, 951 08 Golianovo č. 400
2. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
3. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocemtrálou 8, 949 01 Nitra
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