odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

Číslo: OU-PD-OSZP-2021/020801-002
Vybavuje: RNDr. Iveta Roháčová

Prievidza 20.07.2021

OZNÁMENIE
o začatí vodoprávneho konania
a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania
Dňa 16.07.2021 podal stavebník, spoločnosť MBPP, s. r. o., Necpalská cesta 243/30, 971 01
Prievidza, na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy, žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia podľa § 73 ods. 11 zák. 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 uskutočnenie vodnej stavby
Malá vodná elektráreň (MVE) na rieke Nitra,
Prievidza
Vodná stavba je umiestnená katastrálnom území Prievidza na pozemkoch parc. č. 3979, 5036/1,
v katastrálnom území Bojnice na pozemkoch parc. č. 3551, na existujúcom stupni rieky Nitra, v rkm
143,40, podľa rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydal Okresný úrad v Prievidzi, odbor životného
prostredia dňa 30.04.2002, pod č. OZP 553/2002/SP a mesto Prievidza dňa 01.06.2004 pod č. 2.4.3-039602-2004, podľa povolenia na uskutočnenie vodnej stavby ktoré vydal Obvodný úrad životného
prostredia v Prievidzi dňa 22.09.2005 pod č. OÚŽP/2005/01714/ŠVS, právoplatné dňa 04.11.2005,
predĺženého rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi zo dňa 25.01.2008 pod č.
OÚŽP/2008/00060, právoplatným dňa 06.03.2008, a podľa povolenia na zmenu vodnej stavby pred
dokončením, ktoré vydal Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, dňa 25.08.2011 pod č.
OÚŽP/2011/01341, právoplatným dňa 25.10.2011.
Listom zo dňa 05.06.2012 stavebník Ing. Jozef Lahký – Lahky Design Consulting, J. Švermu 846/15,
960 01 Zvolen, oznámil zmenu vlastníka rozostavanej vodnej stavby Malá vodná elektráreň na rieke
Nitra, na spoločnosť MBPP, s. r. o., Necpalská cesta 243/30, 971 01 Prievidza.
Stavebník žiada o predĺženie lehoty na dokončenie vodnej stavby do konca roku 2024, z dôvodu
nepriaznivej finančnej a epidemickej situácie.
Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy a špeciálny stavebný úrad, v súlade s ustanoveniami § 73 ods. 5 vodného zákona
a § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon) oznamuje začatie vodoprávneho stavebného konania dotknutým orgánom
štátnej správy a účastníkom konania a vzhľadom na to, že orgánu štátnej vodnej správy žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie, podľa 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prievidza, odbore
starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho č. 3H.
Účastníci konania, dotknuté mestá a obce a dotknuté orgány môžu
uplatniť svoje
námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa
na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži orgán štátnej vodnej správy na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo
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predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona k predĺženiu
lehoty dokončenia vodnej stavby, predpokladá sa, že s ňou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania sa oznámenie doručí ostatným účastníkom
verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 vodného zákona. Verejná vyhláška musí byť vyvesená po dobu
15 dní na úradnej tabuli mesta Prievidza a mesta Bojnice a orgánu štátnej vodnej správy podľa
ustanovení § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mestský
úrad Prievidza a Mestský úrad Bojnice žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia
a zvesenia vrátiť na Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi.

Vyvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:
Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru
Oznámenie číslo OU-PD-OSZP-2021/020801 zo dňa 20.07.2021 sa doručí
Účastníkom konania
1. MBPP, s. r. o., Necpalská cesta 243/30, 971 01 Prievidza
2. Mesto Prievidza, primátorka mesta
3. Mesto Bojnice, primátor mesta
4. SRZ MO, J. Bottu 5, 971 01 Prievidza
5. SVP, š. p., Radničné nám. 8, 969 39 Banská Štiavnica
6. SVP, š. p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
7. Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov, Bojnice, Hurbanovo nám. 19/41, 972 01 Bojnice
8. Ostatným účastníkom konania – verejnou vyhláškou
Dotknutým orgánom
1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP – OPK, OH
2. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza
3. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
4. MZ SR, IKŽ, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
5. StVS, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
6. StVPS, a. s., V. Clementisa 52, 971 55 Prievidza
7. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
8. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
9. Slovak Telekom, a. s., Poštová 1, 010 08 Žilina
10. Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
11. Mestský úrad Bojnice – verejná vyhláška so žiadosťou o zverejnenie
12. Mestský úrad Prievidza – verejná vyhláška so žiadosťou o zverejnenie
13. Mesto Prievidza, stavebný úrad

