
OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40  Topoľčany____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-TO-OSZP-2023/000220-008

Topoľčany
16. 02. 2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania
"Norovce - obecný vodovod" - povolenie na užívanie ukončenej vodnej stavby, podľa § 76 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 26 zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov, v súlade so zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /
správny poriadok/ v znení neskorších predpisov

Výrok
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy
podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v
znení neskorších predpisov, na základe predmetnej žiadosti a výsledku kolaudačného konania, podľa § 76 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 26
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov, v súlade so zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov

povoľuje

stavebníkovi, ktorým je Obec Norovce, 956 39 Norovce 140

Užívanie ukončenej vodnej stavby:
„Norovce – obecný vodovod“
v rozsahu:
SO 1.01 Prerušovací vodojem
SO 1.02 Prívodné potrubie zásobovacieho vodojemu – vetva B – dĺžka 544,86 m
SO 1.03 Zásobovací vodojem
SO 1.05 Elektrická prípojka NN
SO 1.06 Signalizácia a riadenie medzi vodojemami
SO 2.01 Rozvodné potrubie:
- vetva A – PVC DN 100, dĺžka 1142,41 m
- vetva A-1 – PVC DN 100, dĺžka 749,60 m
PS 1.01 Strojnotechnologické zariadenie v prerušovacom vodojeme

na pozemku parc. reg. C KN č. 1028/2, 1031/2, 1031/1, 38/1, 985, 986/1, 18/7, 986/2, 987, 58/1, 18/8, 14, 58/2 a
parc. reg. E KN č. 1028/1, 9, 5/1, 13 v k. ú. Norovce a pozemku parc. reg. E KN č. 91 (C KN č. 87/2, 87/3) v k. ú.
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Solčianky, ktorej realizácia bola povolená rozhodnutí Okresného úradu Topoľčany, odborom životného prostredia,
pod č. ŽP-ŠVS 2001/00897 Dk zo dňa 30. 05. 2001.

Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na ukončenú vodnú stavbu „Norovce – obecný vodovod“ na pozemku parc. reg. C KN č.
1028/2, 1031/2, 1031/1, 38/1, 985, 986/1, 18/7, 986/2, 987, 58/1, 18/8, 14, 58/2 a parc. reg. E KN č. 1028/1, 9, 5/1,
13 v k. ú. Norovce a pozemku parc. reg. E KN č. 91 (C KN č. 87/2, 87/3) v k. ú. Solčianky.
2. Vlastník je povinný zabezpečiť správu verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie
Podaním zo dňa 17. 10. 2022 požiadal navrhovateľ, Obec Norovce, 956 39 Norovce 140, Okresný úrad Topoľčany,
odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, o vydanie kolaudačného rozhodnutia –
povolenia na užívanie ukončenej vodnej stavby „Norovce – obecný vodovod“ na pozemku parc. reg. C KN č. 1028/2,
1031/2, 1031/1, 38/1, 985, 986/1, 18/7, 986/2, 987, 58/1, 18/8, 14, 58/2 a parc. reg. E KN č. 1028/1, 9, 5/1, 13 v k.
ú. Norovce a pozemku parc. reg. E KN č. 91 (C KN č. 87/2, 87/3) v k. ú. Solčianky.
Realizácia stavby bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Topoľčany, odborom životného prostredia, pod č.
ŽP-ŠVS 2001/00897 Dk zo dňa 30. 05. 2001.
V rámci vyššie uvedenej stavby vydal Okresný úrad Topoľčany, odbor životného prostredia, rozhodnutie - povolenie
na uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky pod č. ŽP-ŠVS 2002/02641 Dk zo dňa 10. 03. 2003 v rozsahu:
Prívodné potrubie SO-1.02 PVC DN 80, dĺžka 1 120,0 m
PE 100 D-90, dĺžka 18,0 m
PE 100 D-63, dĺžka 11,0 m
Rozvodné potrubie SO-2.01 PE 100 D-110, dĺžka 170,0 m
PE 100 D-90, dĺžka 180,0 m
Správny orgán v zmysle ustanovenia § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) oznámil listom č. OU-TO-OSZP-2022/012095-002 zo dňa 11. 11. 2022 účastníkom konania a
dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadil ústne konanie spojené s miestnym šetrením, na deň
03. 01. 2023.

Pri kolaudačnom konaní dňa 03. 01. 2023 bolo konštatované, že stavba je uskutočnená podľa predmetného
povoľujúceho rozhodnutia. Zo záveru kolaudačného konania vyplynula stavebníkovi povinnosť doložiť záväzné
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch ku kolaudácii stavby. Okresné
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch uviedlo, že bude vydané samostatné stanovisko.
Dňa 13. 01. 2023 bolo doručené súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru
v Topoľčanoch pod č. ORHZ-TO1-2023/000017-002 zo dňa 12. 01. 2023. Stavebník doložil dňa 07. 02.
2023 stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch pod č. RÚVZTO/
OHŽPaZ/88/374/2023 zo dňa 02. 02. 2023.
Vzhľadom na vyššie uvedené nie sú dôvody, pre ktoré by nebolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Povolenie užívať ukončenú vodnú stavbu na určený účel, vzhľadom na jej význam, ako aj kladný výsledok
kolaudačného konania je v súlade s vodohospodárskymi záujmami.

Podkladom pre vydanie kolaudačného rozhodnutia boli:
- žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia podaná dňa 17. 10. 2022
- oznámenie o začatí kolaudačného konania zo dňa 11. 11. 2022
- protokol z kolaudačného konania zo dňa 03. 01. 2023
- prevádzkový poriadok
- porealizačné zameranie
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- zápis o skúške vodotesnosti nádrže, prepláchnutí, dezinfekcii
- zápis o vyčistení a prepláchnutí vodovodného potrubia
- vyhlásenie o parametroch
- vyhlásenie zhody
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- certifikát zhody
- certifikát výrobku
- geometrický plán
- odovzdávací a preberací protokol – tlakové skúšky jestvujúceho obecného vodovodu
- zápis o tlakovej skúške
- kalibračný certifikát
- čestné vyhlásenie - odpady
- stavebný denník
- stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, RÚVZTO/
OHŽPaZ/88/374/2023 zo dňa 02. 02. 2023
- stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, ORHZ-TO1-2023/000017-002
zo dňa 12. 01. 2023

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov nebol
vyrubený.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní /správny
poriadok/ v znení neskorších predpisov.
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/, v znení neskorších predpisov sa odvolanie
podáva na Okresný úrad Topoľčany v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Doručuje sa:
Ostatným účastníkom konania sa doručuje verejnou vyhláškou.

Táto verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli obce Norovce, obce Solčianky, úradnej tabuli Okresného
úradu Topoľčany a zverejnená na webovom sídle Okresného úradu Topoľčany po dobu 15 dní v zmysle § 26 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Ing. Denisa Kotlárová
poverená vykonávaním funkcie vedúcej odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10328

Doručuje sa
Obec Norovce, Norovce 140, 956 39  Norovce, Slovenská republika
Obec Solčianky, Solčianky 58, 956 38  Solčianky, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská 1357, 955 01  Topoľčany,
Slovenská republika
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Tovarnícka 2208, 955 01  Topoľčany, Slovenská republika
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Aquaplan, s.r.o., Ing. František Németh, Kossuthovo nám. 18, 945 01  Komárno, Slovenská republika
Ing. Marián Sahul S T A V E K O, Benkova 13, 949 11  Nitra, Slovenská republika

Na vedomie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany 1


