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Vec
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania, stavba SO - 06 Terénne, sadové úpravy a zavlažovanie, časť studňa
k stavbe Revitalizácia centrálnej zóny, k.ú.Brezany

Dňa 01.06.2020 podal stavebník Obec Nedožery-Brezany, v zastúpení starostom obce, Družstevná 367/1, 972 12
Nedožery-Brezany na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť

- o vydanie povolenia podľa § 26 ods. 1 zákona NR SR 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 vodnú stavbu s názvom

studňa
k stavbe Revitalizácia centrálnej zóny

na pozemku KN-C parc. č. 88/2 v kat. území Brezany.

- o vydanie povolenia podľa § 21 vodného zákona na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd.

Projektovú dokumentáciu spracovala spoločnosť HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava,
zodpovedný projektant Ing. Jozef Krčmárik, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 1407*Z*2-2 v 12/2019.

Stavba revitalizácia centrálnej zóny obce Nedožery-Brezany je v súlade s Územným planom obce schváleným
Obecným zastupiteľstvom v Nedožeroch-Brezanoch prijatým uznesením OZ č. 7/2012 zo dňa 29.02.2012, pričom
záväzná časť je prijatá ako VZN obce Nedožery-Brezany č. 1/2012 zo dňa 25.04.2012. V zmysle citovaného
územného plánu sa nachádza v centrálnej zóne obce lokalita s funkčným využitím územia pre verejnoprospešnú
stavbu VP4 sčasti nachádzajúcu sa na verejnej zeleni a sčasti na navrhovanej rozvojovej ploche č. 1 určenej pre
oddychové aktivity s výsadbou verejnej zelene, výstavbou chodníkov a spevnených plôch pre peších, či detského
ihriska a inej drobnej architektúry. Objekt studne je súčasťou SO-06 Terénne, sadové úpravy a zavlažovanie,
projektovej dokumentácie Revitalizácia centrálnej zóny.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.
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Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa v súlade s ustanovením §
73 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) a § 61 stavebného zákona oznamuje začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom
štátnej správy a známym účastníkom konania a vzhľadom na to, že orgánu štátnej vodnej správy sú pomery
staveniska dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upúšťa od miestneho šetrenia
a ústneho rokovania.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné
prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza, č. dv. 1.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením
ochorenia COVID-19 po dohovore cez e-mailovú adresu: marta.gilanova@minv.sk alebo po dohovore na
telefónnom čísle: 0961 275 266.

Účastníci konania a orgány štátnej správy môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 8 dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obce. 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. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej
lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona k povoľovanej stavbe, predpokladá sa,
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Toto oznámenie sa oznamuje podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku v spojení s § 61 stavebného zákona a § 73 ods.
6 vodného zákona verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu.
Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Nedožery-
Brezany a webovom sídle podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku.

Vyvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Doručí sa:
1. ostatní účastníci konania - známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k
susedným pozemkom a nehnuteľnostiam

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky


