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Vec 

VEREJNÁVYHLÁŠKA 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne šetrenie 

Žiadateľ: AMV Invest, s.r.o., Dostojevského 2, 940 63 Nové Zámky podal dňa 02. 06. 2021 na tunajší úrad návrh na 

uvedenie vodnej stavby „Malá vodná elektráreň na rieke Nitra - Nové Zámky“ do trvalého užívania v rozsahu vodných 

stavieb. 

SO 04 Úprava bočného prepadu 

katastrálne územie: Nové Zámky (miestna časť Zúgov) 

na pozemkoch, p. č.: 9929/10-pate. registra „C“- vlastníkom je AMV Invest, s.r.o., Dostojevského 2, 940 63 Nové Zámky (na 

základe LV č. 713/17) 

9930/23 - spoluvlastnícke, na základe LV č. 12253 

účel stavby: ľavostranný bočný prepad na MVE Nové Zámky 

charakter stavby: trvalá 

Stavebné a vodoprávně (využitie povolenie vydal Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor ochrany zložiek životného 

prostredia a odvolacích konaní kraja pod. č. 1813/2013/63 zo dňa 28.03.2013, právoplatné dňa 26.11.2013. 

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného 

prostredia kraja, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 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 ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov a v súlade s § 80 stavebného zákona a na základe § 26 vodného 

zákona.



 

n a r i a ď u j e  

k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

13.07. 2021 o 09:00 hod. 

so stretnutím účastníkov konania na MVE Nové Zámky 

Na ústne pojednávanie stavebník pripraví: 

a) vodoprávně povolenie a PD stavby overenú špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, resp. pri povolení 

zmien stavby, 

b) doklady o vytýčení stavby, 

c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku 

(záznam o vyskúšaní sprievodného vodiča, zápisy o vykonaní predpísaných skúšok,....), 

d) výkresy skutočného prevedenia stavby s opisom a zdôvodnením vykonaných odchýlok od vydaného vodoprávneho 

povolenia. 

e) prísľub o prevádzkovaní 

f) porealizačné zameranie stavby, 

g) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhla.sy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a dotknutých 

orgánov štátnej správy 

h) doklady, ktorými sa preukáže splnenie všetkých podmienok stavebného povolenia, 

i) stavebný denník, 

j) vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok ku kolaudovanej vodnej stavbe,  

k) doklady o overení požadovaných vlastnosti zabudovaných výrobkov (certifikáty a atesty výrobkov), 

l) vyjadrenie príslušného okresného úradu - úseku odpadového hospodárstva, 

m) zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby, 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred uskutočnením ústneho konania na tunajšom úrade na č, dv. 139 po 

predchádzajúcom dohovore s príslušným referentom štátnej vodnej správy (Ing. Andrej Píš, PhD., 037/6549288, 

andrej.pis@minv.sk) a na ústnom konaní. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V 

rovnakom termíne oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť Jeho zástupca písomnú plnú moc. 

Toto oznámenie 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 úradnej tabuli Mesta Nové Zámky, úradnej tabuli 

Okresného úradu Nitra a na webovom sídle OÚ Nitra. Posledný deň vyvesenia tohto oznámenia je dňom jeho doručenia pre 

všetkých účastníkov konania. 

Doručuje, sa: 

Účastníci konania 

1. Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02, Nové Zámky - úradná tabuľa 

vyvesené dňa zvesené dňa 

Pečiatka a podpis: 

2. Okresný úrad Nitra. Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa 

 vyvesené dňa zvesené dňa 
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Pečiatka a podpis: 

3. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra-webové sídlo 

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

Pečiatka a podpis: 

Na vedomie 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krásku 834/3, 921 80 Piešťany 1 

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 1 

AMV INVEST s.r.o., Dostojevského 2, 940 02 Nové Zámky 2 

Lahky Design Consulting, s.r.o., Ing. .Jozef Lahký, J. Švermu 846/15, 960 01 Zvolen 1 

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 1 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 1 

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra  1 

DOPRAVNÝ ÚRAD, Štátna plavebná správa, Letisko M.R. Štefánika 1,823 03 Bratislava 216 

Okresný úrad Nové Zámky, Odbor krízového riadenia, Podzámska 0/25, 940 01 Nové Zámky 1 

HYDROMELIORÁCIE š.p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Stredisko správy a údržby Levice, Nádražný rad 27, 934 80 Levice 1 SPP - 

Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Lesy SR, š.p. OZ Levice, Koháryho 2, 934 01 Levice 1 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

Vodohospodárska výstavba, š.p. Karloveská 2, 842 04 Bratislava 4 

02 Slovakia, Einsteinova 24, 851 I 1 Bratislava 26 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra 1 

Transpetrol a. s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2 

ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie. Samova ul. 3, 949 01 Nitra 1 

ŠOP SR Banská Bystrica, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 1 

Slovenský vodohospodársky podnik, Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica 1 

Ing. Marianna Hradňanská 

vedúca oddelenia 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky 

3/3



 

 


	VEREJNÁVYHLÁŠKA

