OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Nové Zámky

OU-NZ-OSZP-2021/002833-036

11. 01. 2021

Rozhodnutie
Stavebné povolenie verejnou vyhláškou a povolenie na osobitné užívanie vôd
Popis konania / Účastníci konania
Stavebné povolenie na vodnú stavbu ,,Polder Čechy" a povolenie na osobitné užívanie vôd /SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku
3/834, Piešťany; SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8,
Banská Štiavnica; Obec Čechy; Alžbeta Richterová, Baníkov 75/20, Nováky; Oľga Kurucová, Holešovská
17, Topoľčianky; Ladislav Likavčan, Lesná 2, Nové Zámky; Poľnohospodárske družstvo KOLTA, Kolta;
AGROPROFIT Bešeňov, a. s., Bešeňov č. 624; Jozef Kútik, Agátová 4302/7, Nové Zámky; Vlasta
Demová, Čerešňová 8, Nové Zámky; NOMAX HOLDING s. r. o., Školská 456, Zlatná na Ostrove;
Anna Pišková, Tekovská 2333/1, Levice; Ing. Anton Zsigo, Gamota 2192/1, Hurbanovo – Vék; Ing.
Miloš Dobrovický, Slnečná 1934/18, Šurany; Ing. Blanka Takáčová, Čechy č. 10; Jozef Mihalík, Hodruša
– Hámre 369; Alžbeta Bieliková, Čaka 391; Ing. Anton Archel, Palárikova 4986/33, Levice; Michal
Dobrovický, V Poli 8, Přerov; AgroContract mliečna farma, a. s., Jasová č. 736; Július Sulak, Branovo
č. 91; Ing. Jozef Öszi, Tajovského 2537/5, Komárno; Emília Tátošová, Čerešňová 329/12, Nitrianske
Hrnčiarovce; Mária Bakošová, Čechy č. 44; Peter Kováč, J. Kráľa 1039/51, Nitra; Miloš Šorman,
Šoltésovej 11, Nové Zámky; Iveta Šormanová, Šoltésovej 11, Nové Zámky; Júlia Žďárská, Bešeňovská
cesta 183/56, Dvory nad Žitavou; Helena Raczková, II. Nový Svet č. 51, Dvory nad Žitavou; Slovenský
rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, Žilina.
Výrok
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/
v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov,
stavebníkovi: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany
IČO: 36 022 047
I.
podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ v znení
neskorších predpisov
povoľuje uskutočnenie vodnej stavby ,,Polder Čechy“, kategórie IV., navrhovanej na Branovskom potoku,
rkm 12,935, na pozemkoch parc. č. reg. ,,C“: LV č. 905 - 335/10, 350/25, 350/28, 350/31, 350/36, 352/25,
352/32, 352/38, 400/41, 400/49, 569/8; LV č. 1 - 350/40, 352/41, 525/13; LV č. 903 - 350/30, 350/32,
352/34, 352/43, 400/43; LV č. 901 – 350/29, 352/33, 352/42, 400/42; LV č. 702 – 350/33, 350/34, 352/36,
400/44, 400/45, 400/47; LV č. 481 – 350/35, 352/37, 400/46, 400/48; LV č. 628 – 350/27, 352/31, 400/37,
400/40; LV č. 909 – 350/26, 400/36, 400/39; LV č. 376 – 350/24, 352/29, 355/3, 400/34, 400/35, 400/38;
LV č. 908 – 400/33; LV č. 350 – 400/32; LV č. 907 – 400/30, 400/31; LV č. 906 – 400/29; LV č. 135 –
526/10, 526/11, 526/12, 526/14; LV č. 910 – 350/37, 352/26, 352/27, 352/39; LV č. 900 – 350/38, 352/28,
352/40; LV č. 902 – 352/44, 352/46 kat. územia Čechy.
Obec Čechy, ako príslušný stavebný úrad, vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 161/2018-11
dňa 23. 01. 2019, právoplatné dňa 25. 02. 2019 a súhlasné záväzné stanovisko pod č. 235/2020 zo
dňa 02. 11. 2020 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona,
ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.
Účel vodnej stavby: protipovodňová ochrana
Stavba sa povoľuje v rozsahu:
SO 10 Hrádza poldra – homogénna hrádza, sypaná a hutnená po cca 30 cm vrstvách
Parametre hrádze:
- Kóta koruny hrádze..............................................396,45 m n. m.
- Šírka koruny.............................................................4,0 m
- Prevýšenie koruny nad maximálnou hladinou.........0,6 m
- Prevýšenie koruny na hladinou O100........................0,9 m
- Sklon návodného svahu..........................................1 : 3
- Sklon vzdušného svahu...........................................1 : 3
Pätný drén – drenážna trubka PVC DN 150 so štrkovým obsypom
SO 102 Združený funkčný objekt - jednoetážový funkčný blok
Parametre objektu:
- Šírka spádoviska.......................................................................2,0 m
- Sklon spádoviska a štôlne.........................................................0,3 %
- Dĺžka prepadovej hrany............................................................2 x 6 m
- Kóta prepadovej hrany..............................................................158,60 m n. m.
- Veľkosť dnového otvoru...........................................................DN 800
- Kóta dnového otvoru.................................................................154,70 m n. m.
- Max. hladina pri transformovanej povodňovej vlne Q100..........158,45 m n. m.
- Úroveň betónovej lávky.............................................................159,45 m n. m.
- Prepadová výška pri nefunkčnej dnovej výpuste........................0,26 m
SO 103 Úprava Branovského potoka a Hastrgáňa
Branovský potok rkm 12,908 až rkm 13,022
- Dĺžka úpravy nad vtokom......72,20 m
- Dĺžka úpravy pod vývarom......8,95 m
- Pozdĺžny sklon.........................od 0,2 % do 1,0 %
- Priečny profil – lichobežníkový, sklon svahov 1 : 1,5, šírka v dne je 1,0 m
- Opevnenie – dlažba a lomový kameň (+ geotextília)
Potok Hastrgáň – zaústenie do Branovského potoka
- Dĺžka úpravy.........................14,50 m
- Pozdĺžny sklon........................0,5 %
- Priečny profil – lichobežníkový, sklon svahov 1 : 1,5, šírka v dne je 0,6 m
- Opevnenie – dlažba a lomový kameň (+ geotextília)
Rekonštrukcia šachty odkalenia pre diaľkový vodovod
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Podmienky povolenia:
1. Stavba sa môže uskutočňovať iba v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval:
CABEX s. r. o., Továrenská 2590/3, Bratislava, dátum spracovania: 12.2019, zákazka č.: 1042011, ktorá
tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené
bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy. Overenú dokumentáciu so stavebným
povolením musí archivovať stavebník (prípadne nástupca) počas existencie stavby.
2. Stavba bude dokončená do 12/2023. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný,
stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Názov dodávateľskej organizácie oznámi stavebník
špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania.
4. Zhotoviteľ stavby musí vypracovať Povodňový zabezpečovací prác v súlade s § 10 ods. 2 písm. e)
zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, na celé obdobie výstavby
až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby. Povodňový plán zabezpečovacích
prác musí byť vypracovaný v súlade s prílohou č. 2 Vyhlášky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Zhotoviteľ stavby musí
predložiť schválený povodňový plán zabezpečovacích prác pred začatím stavebných prác špeciálnemu
stavebnému úradu.
5. Stavebník musí oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu termín začatia stavby.
6. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby v súlade s § 75 stavebného zákona
oprávnenou organizáciou alebo zodpovedným geodetom. Doklad o vytýčení stavby a dokumentáciu
skutočného vyhotovenia stavby predloží stavebník pri kolaudácii stavby.
7. Toto povolenie neoprávňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb, preto práva z
neho plynúce môže vykonávať len v prípade, ak nedôjde k neoprávneným zásahom.
8. Stavebník je povinný stavbu uskutočňovať tak, aby prácami nevznikli škody na cudzom majetku.
Prípadné škody spôsobené pri výstavbe alebo prevádzke povoleného diela je povinný stavebník nahradiť
podľa platných predpisov.
9. Stavenisko musí byť zriadené v zmysle § 43i stavebného zákona; stavebník musí dodržiavať počas
výstavby predpisy, týkajúce sa ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení
a ustanovenia platných technických noriem.
10. V zmysle vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava, zo dňa 23. 10. 2020 musí
stavebník dodržať ochranné pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona č.
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zodpovedná osoba na stavbe
je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich
sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení. U vzdušných vedení je nutné
nenarušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemnenia.
11. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/
b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom
sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme
plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením
plánovaných prác. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činnosti z dôvodu prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v
ochrannom pásme plynárenských zariadení. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti
menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73
3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bez výkopové technológie.
Pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako
ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a
požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác.
Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia,
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do
stavebného denníka.
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Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu.
Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie
krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené
SPP-D.
Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia
plynárenských zariadenia taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005,
73 3050, TPP 906 01, 700 02,
Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadňovať existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
Každú zmenu dokumentácie, ku ktorej dôjde po vydaní stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s
SPP - distribúcia, a. s., a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Zároveň musí stavebník dodržať
zvyšné podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, č. TD/NS/0430/2020/
An zo dňa 26. 08. 2020.
12. V zmysle vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nitra, č. 34307/2020/48 zo
dňa 25. 05. 2020, stavebník musí pred zahájením prác zabezpečiť vytýčenie diaľkového oceľového
vodovodného potrubia pracovníkom útvaru prevádzky diaľkových vodovodov v Nitre. Minimálne 7 m od
okraja potrubia na obe strany musí byť ponechané voľné ochranné pásmo.
Uvedené ochranné pásmo musí byť kedykoľvek prístupné bez oplotenia kvôli údržbe a možným prácam
na potrubí.
Počas stavebných prác musí byť obmedzený pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad vodovodným
potrubím. V prípade nutnosti ich prejazdu, alebo manipulačných prác v ochrannom pásme, je potrebné
navrhnúť ochranu vodovodu uložením betónových panelov nad potrubím.
K realizácii zemných prác v ochrannom pásme vodovodného potrubia musí byť prizvaný zástupca
prevádzky diaľkových vodovodov v Nových Zámkoch za účelom ich kontroly.
13. Pri realizácii stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spol. Slovak
Telekom, a.s., Bratislava, a/alebo DIGI SLOVAKIA, s r. o.. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným
pásmom (§68 zákona č. 351/2001 Z. z.) a zároveň musí byť dodržané ustanovenie § 65 zákona č.
351/2011 Z. z. o ochrane proti porušeniu.
Stavebník musí rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou
vyjadrenia spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, č. 6612022822 zo dňa 17. 08. 2020.
Toto vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní nasledovnú povinnosť: Ak stavebník
alebo ním poverená osoba zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s r. o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spol. Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sietí. V prípade, ak stavebník bude so stavebnými prácami alebo
činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Stavebník musí požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA,
s. r. o. na povrchu terénu. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení spol. Slovak Telekom a.s.
a DIGI SLOVAKIA, s r. o. vykoná Slovak Telekom, a.s., na základe samostatnej objednávky do troch
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti. Zároveň musí stavebník dodržať zvyšné podmienky
vyššie uvedeného vyjadrenia spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava.
14. V súlade s odborným stanoviskom k projektovej dokumentácii stavby č. 4014/4/2020 zo dňa
07.08.2020 Technickej inšpekcie, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, je potrebné doriešiť a odstrániť v
procese výstavby nasledovné pripomienky, ktoré nebránia vydaniu stavebného povolenia: V projektovej
dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá bola nahradená vyhláškou č. 147/2013
Z. z. (STA); SO 103-Prielezné otvory v málo používaných vstupných otvorov do šácht alebo kanálov
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nesmú mať nijaký rozmer menší ako 0,6 m. Uvedený rozmer sa nesmie zužovať rebríkmi alebo
stúpačkami, je potrebné riešiť v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA)
Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického zariadenia – A/c (SO 202)
je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14ods. 1 písm. d)
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
Pred uvedeným do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení
– A/c (SO 202) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a
d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
14. V súlade so stanoviskom Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Úradu správy majetku, Agentúry
správy majetku, Bratislava, č. ASM-41-1379/2020 zo dňa 15. 06. 2020, všetky zmeny projektovej
dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.
15. Stavebník musí vykonať predstihový archeologický výskum v súlade s rozhodnutím Krajského
pamiatkového úradu v Nitre č. KPUNR-2018/9493-4/52873/PAT zo dňa 06. 07. 2018, právoplatné dňa
13. 08. 2018.
Stavebník musí predložiť pri kolaudačnom konaní záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu
Nitra ku kolaudačnému konaniu.
16. Ku kolaudácii stavby predloží stavebník záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby orgánu požiarneho
dozoru spolu s projektovou dokumentáciou overenou Okresným riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru, Nové Zámky (vyjadrenie č. ORHZ-NZ1-406-001/2018 zo dňa 29. 05. 2018).
17. V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy musí stavebník postupovať v zmysle zákona č. 220/2004
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, podľa § 12, § 17, resp. § 18 zákona ( vyjadrenie
Okresného úradu Nové Zámky, pozemkového a lesného odboru, č. OU-NZ-OSZP-2018/009896-02 zo
dňa 01. 06. 2018).
18. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti
o životné prostredie, orgánu odpadového hospodárstva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o vyjadrenie musia
byť predložené doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie
stavby. Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi
odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch.
Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre
ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické osoby
(nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). Pôvodca
odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu odpadov pred
ich skládkovaním (vyjadrenie č. OU-NZ-OSZP-2018/006559-02-Kn zo dňa 27. 03. 2018).
19. V súlade so zákonom č. 543/20002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych
predpisov v dotknutom území predmetnej stavby vyplývajú nasledovné skutočnosti:
Uvedená stavba sa má realizovať na území, na ktorom v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) platí prvý stupeň ochrany územia, v
uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované chránené územie.
Podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u
blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a
nadzemných častí.
Stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov,
vrátane biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva
Ministerstvo ŽP SR, Bratislava. (vyjadrenie č. OU-NZ-OSZP-2018/015826-02-Ko zo dňa 10. 10. 2018)
19. K prevádzkovaniu vodnej stavby musí byť vypracovaný a schválený manipulačný poriadok vodnej
stavby v súlade s § 57 vodného zákona. Zároveň musí stavebník dodržať zvyšné podmienky vyjadrenia
SVP, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, Nitra, č. CS SVP OZ PN
6987/2018/2 zo dňa 05. 09. 2018.
20. Doba trvania vodnej stavby nie je časovo obmedzená, stavba sa povoľuje na čas, po ktorý bude vodná
stavba odôvodnená.
21. Zariadenie staveniska bude zriadené nad navrhovanou hrádzou pri účelovej komunikácií na ploche
700 m2.
22. O priebehu výstavby je potrebné viesť stavebný denník. V stavebnom denníku musia byť
zaznamenané všetky úkony súvisiace so stavbou a podmienkami dotknutých správcov inžinierskych sietí
a dotknutých orgánov.
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Majetkovoprávne vzťahy:
Stavba sa bude realizovať na pozemkoch:
- prac. č. reg. ,,C“ – 335/10, 350/25, 350/28, 350/31, 350/36, 352/25, 352/32, 352/38, 400/41, 400/49,
569/8 kat. územia Čechy, zapísaného v liste vlastníctva č. 905, vlastníkom je Slovenská republika,
správcom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská
Štiavnica. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 350/40, 352/41, 525/13 kat. územia Čechy, zapísaného na liste vlastníctva č. 1,
vlastníkom je Obec Čechy. Stavebník uzatvoril s vlastníkom nehnuteľnosti Zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 350/30, 350/32, 352/34, 352/43, 400/43 kat. územia Čechy, zapísaného
na liste vlastníctva č. 903, spoluvlastníkmi sú Slovenská republika /správca SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica/; Alžbeta
Richterová, Baníkov 75/20, Nováky; Oľga Kurucová, Holešovská 17, Topoľčianky; Ladislav Likavčan,
Lesná 2, Nové Zámky; Poľnohospodárske družstvo KOLTA, Kolta; AGROPROFIT Bešeňov, a. s.,
Bešeňov č. 624. Stavebník uzatvoril so zvyšnými vlastníkmi nehnuteľnosti Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 350/29, 352/33, 352/42, 400/42 kat. územia Čechy, zapísaného na liste vlastníctva č.
901, spoluvlastníkmi sú Slovenská republika /správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica/ a Jozef Kútik, Agátová 4302/7, Nové Zámky.
Stavebník uzatvoril s ďalším vlastníkom nehnuteľnosti Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Pozemky sú
umiestnené mimo zastavaného územia obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 350/33, 350/34, 352/36, 400/44, 400/45, 400/47 kat. územia Čechy, zapísaného na
liste vlastníctva č. 702, vlastníkom je Poľnohospodárske družstvo KOLTA, Kolta. Stavebník uzatvoril s
vlastníkom nehnuteľnosti Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného
územia obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 350/35, 352/37, 400/46, 400/48 kat. územia Čechy, zapísaného na liste vlastníctva
č. 702, vlastníkom je Poľnohospodárske družstvo KOLTA, Kolta. Stavebník uzatvoril s vlastníkom
nehnuteľnosti Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia
obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 350/27, 352/31, 400/37, 400/40 kat. územia Čechy, zapísaného na liste vlastníctva
č. 628, vlastníkom je Vlasta Demová, Čerešňová 8, Nové Zámky. Stavebník uzatvoril s vlastníkom
nehnuteľnosti Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia
obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 350/26, 400/36, 400/39 kat. územia Čechy, zapísaného na liste vlastníctva č. 909,
spoluvlastníkmi sú Slovenská republika /správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny
podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica/ a NOMAX HOLDING s. r. o., Školská 456, Zlatná
na Ostrove. Stavebník uzatvoril s ďalším vlastníkom nehnuteľnosti Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 350/24, 352/29, 355/3, 400/34, 400/35, 400/38 kat. územia Čechy, zapísaného na liste
vlastníctva č. 376, spoluvlastníkmi sú Poľnohospodárske družstvo KOLTA, Kolta; Anna Pišková, Tekovská
2333/1, Levice; Ing. Anton Zsigo, Gamota 2192/1, Hurbanovo – Vék. Stavebník uzatvoril s vlastníkmi
nehnuteľnosti Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia
obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 400/32 kat. územia Čechy, zapísaného na liste vlastníctva č. 350, spoluvlastníkmi
sú Poľnohospodárske družstvo KOLTA, Kolta; Anna Pišková, Tekovská 2333/1, Levice; Ing. Anton Zsigo,
Gamota 2192/1, Hurbanovo – Vék. Stavebník uzatvoril s vlastníkmi nehnuteľnosti Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 400/30, 400/31 kat. územia Čechy, zapísaného na liste vlastníctva č. 907,
spoluvlastníkmi sú Slovenská republika /správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny
podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica/; Ing. Miloš Dobrovický, Slnečná 1934/18, Šurany; Ing.
Blanka Takáčová, Čechy č. 10; Jozef Mihalík, Hodruša – Hámre 369; Alžbeta Bieliková, Čaka 391; Ing.
Anton Archel, Palárikova 4986/33, Levice; Poľnohospodárske družstvo KOLTA, Kolta. Stavebník uzatvoril
so zvyšnými vlastníkmi nehnuteľnosti Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Pozemky sú umiestnené mimo
zastavaného územia obce.
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- parc. č. reg. ,,C“ – 400/33 kat. územia Čechy, zapísaného na liste vlastníctva č. 908, spoluvlastníkmi sú
Slovenská republika /správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné
námestie 8, Banská Štiavnica/; Michal Dobrovický, V Poli 8, Přerov; Ing. Miloš Dobrovický, Slnečná
1934/18, Šurany; Ing. Blanka Takáčová, Čechy č. 10; Jozef Mihalík, Hodruša – Hámre 369; Alžbeta
Bieliková, Čaka 391; Ing. Anton Archel, Palárikova 4986/33, Levice; Poľnohospodárske družstvo KOLTA,
Kolta. Stavebník uzatvoril so zvyšnými vlastníkmi nehnuteľnosti Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 400/29 kat. územia Čechy, zapísaného na liste vlastníctva č. 906, spoluvlastníkmi sú
Slovenská republika /správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné
námestie 8, Banská Štiavnica/; Poľnohospodárske družstvo KOLTA, Kolta; AgroContract mliečna farma,
a. s., Jasová č. 736; Július Sulak, Branovo č. 91; Ing. Jozef Öszi, Tajovského 2537/5, Komárno. Stavebník
uzatvoril so zvyšnými vlastníkmi nehnuteľnosti Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Pozemok je umiestnený
mimo zastavaného územia obce.
- prac. č. reg. ,,C“ – 526/10, 526/11, 526/12, 526/14 kat. územia Čechy, zapísaného v liste vlastníctva
č. 135, vlastníkom je Slovenská republika, správcom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného
územia obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 350/37, 352/26, 352/27, 352/39 kat. územia Čechy, zapísaného na liste vlastníctva č.
910, spoluvlastníkmi sú Slovenská republika /správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica/ a Emília Tátošová, Čerešňová 329/12, Nitrianske
Hrnčiarovce. Stavebník uzatvoril s ďalšou vlastníčkou nehnuteľnosti Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 350/38, 352/28, 352/40 kat. územia Čechy, zapísaného na liste vlastníctva č. 900,
spoluvlastníkmi sú Slovenská republika /správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny
podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica/ a Mária Bakošová, Čechy č. 44. Stavebník uzatvoril
s ďalšou vlastníčkou nehnuteľnosti Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Pozemky sú umiestnené mimo
zastavaného územia obce.
- parc. č. reg. ,,C“ – 352/44, 352/46 kat. územia Čechy, zapísaného na liste vlastníctva č. 902,
spoluvlastníkmi sú Slovenská republika /správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny
podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica/; Peter Kováč, J. Kráľa 1039/51, Nitra; Miloš Šorman,
Šoltésovej 11, Nové Zámky; Iveta Šormanová, Šoltésovej 11, Nové Zámky; Júlia Žďárská, Bešeňovská
cesta 183/56, Dvory nad Žitavou; Helena Raczková, II. Nový Svet č. 51, Dvory nad Žitavou;
Poľnohospodárske družstvo KOLTA, Kolta. Stavebník uzatvoril so zvyšnými vlastníkmi nehnuteľnosti
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce.
Všeobecné ustanovenia:
1. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka
predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe
právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z
podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18
Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
II.
v súlade s § 21 ods.1 písm. a bodu 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov
povolenie na osobitné užívanie vôd – pri povrchových vodách na ich vzdúvanie a na iný spôsob
akumulácie, v tomto prípade na transformáciu povodňovej vlny, na zníženie povodňových prietokov na
kapacitu koryta Branovského potoka, ktorý preteká intravilánom obce Čechy.
Podmienky povolenia:
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1. Maximálny ovládateľný retenčný objem poldra je 111 000 m3 pri hladine 158,60 m n. m. /kóta prepadovej
hrany/
2. Využiteľný objem poldra je cca 97 000 m3 pri hladine 158,45 m n. m.
3. Pri povodňovej vlne s kulminačným prietokom Q100 = 8,6 m3.s s možnosťou odtoku cez dnovú výpusť
je transformovaný prietok 2,7 m3.s
4. Pri povodňovej vlne s kulminačným prietokom Q100 = 8,6 m3.s s možnosťou odtoku len cez
bezpečnostný prepad je transformovaný prietok 3,0 m3.s
5. Povolenie na osobitné užívanie vôd je platné 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky,
za ktorých bolo povolenie vydané.
V priebehu konania neboli uplatnené námietky účastníkov konania, preto o nich netreba rozhodovať.
Odôvodnenie
Príslušný orgán štátnej vodnej správy v konaní preskúmal žiadosť stavebníka, prijatej dňa 08. 09. 2020,
na uskutočnenie navrhovanej vodnej stavby a na základe doplneného podania na udelenie povolenia na
osobitné užívanie vôd, z hľadísk uvedených v zákone o vodách a v § 62 stavebného zákona.
Správny orgán bezodkladne zverejnil kópiu žiadosti o stavebné povolenie na uvedenú vodnú stavbu spolu
s informáciou pre verejnosť o zverejnení záverečného stanoviska z posudzovania vplyvov na životné
prostredie navrhovanej činnosti na úradnej tabuli a webovej stránke Okresného úradu Nové Zámky.
Správny orgán vyzval stavebníka listom č. OU-NZ-OSZP-2020/017806-002 zo dňa 21. 09. 2020 na
zaplatenie správneho poplatku. Správny poplatok bol zaplatený dňa 23. 09. 2020 bankovým prevodom.
Keďže žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad na konanie správneho orgánu,
správny orgán vyzval stavebníka listom č. OU-NZ-OSZP-2020/017806-023 zo dňa 09. 10. 2020 na
doplnenie podania a určil lehotu na doplnenie 60 dní od doručenia výzvy. Zároveň konanie o povolení
vodnej stavby a zároveň konanie o udelení povolenia na osobitné užívanie vôd prerušil rozhodnutím č.
OU-NZ-OSZP-2020/017806-024 zo dňa 09. 10. 2020. Podanie bolo postupne doplnené dňa 21. 09. 2020,
27. 10. 2020 a 30. 11. 2020.
Správny orgán listom č. OU-NZ-OSZP-2020/017806-030 zo dňa 08. 12. 2020 oznámil začatie
vodoprávneho konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy s
tým, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia.
Na neskoršie podané námietky správny orgán nebude prihliadať. Zároveň správny orgán v oznámení
uviedol, že do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť, oboznámiť sa s nimi, prípadne navrhnúť ich
doplnenie na špeciálnom stavebnom úrade – Okresnom úrade Nové Zámky, Podzámska 25. Oznámenie
bolo doručené dňa 23. 12. 2020, lehota uplynula dňa 07. 01. 2021. V stanovenej lehote správny orgán
neprijal žiadne námietky ani pripomienky.
Pri rozhodovaní vychádzal správny orgán zo zistenia, ktorého podkladom bolo podanie stavebníka;
projektová dokumentácia vypracovaná odborne spôsobilou osobou pre vodohospodárske stavby; doklady
o vlastníctve; doklady o inom práve k nehnuteľnosti podľa § 139 stavebného zákona – zmluvy o budúcich
kúpnych zmluvách, uzatvorené medzi vlastníkmi pozemkov a stavebníkom (uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia); Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok uvedených v rozhodnutí zo zisťovacieho
konania; Záväzné stanovisko Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie,
orgánu štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie č. OU-NZ-OSZP-2021/004400-002
zo dňa 07. 01. 2021; stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy (citované v podmienkach povolenia
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia); Stanovisko Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina, č.
603/303/20-OIERR zo dňa 20. 06. 2020; Vyjadrenie Poľnohospodárskeho družstva KOLTA zo dňa
15. 06. 2020; Stanovisko spol. eustream, a. s., Votrubova 11/A, Bratislava, č. GIS a ITIS 61/2020
zo dňa 06. 03. 2020; Stanovisko spol. Energotel, a. s., Miletičova 7, Bratislava, č. 2020/ÚPÚ zo dňa
04. 02. 2020; Vyjadrenie spol. MICHLOVSKY, s r. o., Letná 9, Piešťany č. BA-1907/2020 zo dňa 10.
06. 2020 (za Orange Slovensko, a. s., Bratislava); Vyjadrenie Hydromeliorácií, š. p., Vrakunská 29,
Bratislava, č. 629-2/120/2020 zo dňa 05. 02. 2020; Vyjadrenie spol. TRANSPETROL, a. s., Šumavská
39, Bratislava, č. 028609/2020 zo dňa 10. 08. 2020; Vyjadrenie Obce Čechy č. 8/2018-4 zo dňa 16.
07. 2018; Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie vôd, Odboru manažmentu povodí a
ochrany pred povodňami, č. 11098/2019, 3971/2019-4.3 zo dňa 26. 02. 2019 o zaradení vodnej stavby do
kategórie IV.; Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany
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prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-NR-OSZP1-2018/021280 zo dňa 25. 05.
2018, ktorým bol vydaný súhlas na zmenu stavu mokrade; Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, odboru
starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
č. OU-NR-OSZP2-2018/027703 zo dňa 19. 12. 2018, ktorým bolo rozhodnuté, že projekt ,,Polder Čechy“
nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie
podľa § 16a ods. 14 vodného zákona; Rozhodnutie Obce Čechy, ako príslušného orgánu štátnej správy
vo veciach ochrany prírody a krajiny, č. CZ 240/2018/MD zo dňa 18. 09. 2018, ktorým bol vydaný súhlas
na výrub drevín územné rozhodnutie Obce Čechy č. 161/2018-11 zo dňa 23. 01. 2019, právoplatné dňa
25. 02. 2019 a záväzné stanovisko Obce Čechy, č. 235/2020 zo dňa 02. 11. 2020.
Orgán štátnej vodnej správy v konaní zistil, že uskutočnením stavby za podmienok, uvedených v tomto
rozhodnutí, nie sú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nenašiel také dôvody, ktoré
by bránili povoleniu stavby a zároveň povoleniu na osobitné užívanie vôd.
Stavebník zaplatil správny poplatok vo výške 600,- € podľa položky č. 60 písm. g) zákona NR SR č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona aj ten, kto
nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad tohto povolenia s obsahom
rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Lehota na podanie odvolania je v zmysle §140c ods. 9 stavebného
zákona 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.
Po vyčerpaní všetkých prípustných riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti môže
byť toto rozhodnutie na základe žaloby preskúmané súdom.
Rozhodnutie sa doručí :
- Účastníkom konania v zmysle § 59 stavebného zákona verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a webovom
sídle tunajšieho úradu
Na vedomie dotknutým orgánom /interne/
1. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
2. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek
ŽP kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
3. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 02 Nové
Zámky – orgán odpadového hospodárstva
4. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 02 Nové
Zámky – orgán ochrany prírody a krajiny
5. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25 940 02 Nové Zámky
– orgán posudzovania vplyvov na ŽP
6. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky
Verejnávyhláška
Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú
tabuľu Obecného úradu v Čechách na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po
zvesení zašle jednu potvrdenú kópiu Obecný úrad špeciálnemu stavebnému úradu späť.
Vyvesené od:.............................do:..................................Potvrdené OcÚ:........................................
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Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú
tabuľu Okresného úradu Nové Zámky po dobu 15 pracovných dní.
15-ty kalendárny deň je dňom doručenia. Ak tento deň pripadne na sobotu alebo na deň pracovného
pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
Vyvesené od:...............................do:............................Potvrdené OÚ:..............................................

Zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Nové Zámky
Od:....................................do:.................................Potvrdil: ...............................................................
Ing. Peter Kosztolányi
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10224

Doručuje sa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku
834/3, 921 80 Piešťany, Slovenská republika
Obec Čechy, Čechy 135, 941 32 Čechy, Slovenská republika

Na vedomie
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Slovenský rybársky zväz, Andreja Kmeťa 314/20, 010 55 Žilina 1
Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská 15, 940 01
Nové Zámky 1
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