
Ing .  Pete r  PODBEHLÝ,  Wolkerova  963 /3 ,  940 02 Nové  Zámky ,  

+421948462235 ,  pe te rpodb@gmai l . com                                                
___________________________________________________________________________ 

 

  •   • 

Okresný úrad Nitra  

odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja 

 Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra 

  •   • 

 

    

 

 

Vec 

Žiadosť o pribratie účastníka konania č. OU-NR-OSZP2-202l/02d287-002 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú 

povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických 

osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. 

Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, 

zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, 

aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, 

a uplatniť svoje návrhy. 

Domnievam sa, že účastníkom konania som aj ja, nakoľko z hľadiska miestnej pôsobnosti 

som v súčasnej dobe volený zástupca občanov mesta Nové Zámky. Do miestnej pôsobnosti 

poslanca Mestského zastupiteľstva Nové Zámky patrí aj predmetná lokalita Zúgov. Napokon 

aj v zmysle správneho poriadku – účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť 

rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo 

dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. 

Ďalej rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. 

Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať 

potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.  

V tomto konaní OÚ Nitra musí vyhodnotiť a určiť ďalší zákonný postup z hľadiska 

povoľovacej činnosti na základe predloženia projektovej dokumentácie úprav rybovodu, musí 

dôsledne uplatňovať zásady správneho konania, správne vymedziť okruh dotknutých orgánov 

a účastníkov konania, ktorých postavenie vyplýva z osobitných predpisov.  

 



Vysporiadať sa so skutočnosťou, že objekt SO 04 Úprava bočného prepadu, sa užíva bez 

povolenia, podmieniť vydanie nového rozhodnutia vydaním kolaudačného rozhodnutia na 

trvalé užívanie prístupovej komunikácie, posúdiť možnosti a dôsledky čiastkového 

povoľovania objektov vodnej stavby a nové rozhodnutie vydať v súlade so zákonmi a 

právnymi predpismi. Dokument Vám zasielam pre urýchlenie konania v elektronickej podobe 

a na tvaromiestnej obhliadke dňa 13.7.2021 Vám ho aj vlastnoručne fyzicky doručím. 

 

 

V Nových Zámkoch dňa  08.07.2021                

            

        .............v.r.................................... 

         Ing. Peter PODBEHLÝ 

 

 


