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Č. s.: OU-NR-OSZP2-2019/036598                                                        V Nitre, dňa 7.10.2019 

Informácia pre verejnosť 

Oznámenie o začatí správneho konania podľa ustanovenia § 16a 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.  

  Právnická osoba Pankl Automotive Slovakia, s.r.o., Práznovská cesta 4707/10, 955 01 

Topoľčany (ďalej len „žiadateľ“) požiadal listom zo dňa 12.7.2019 postúpený Okresným 

úradom Topoľčany na tunajší úrad dňa 22.7.2019, ako príslušnému orgánu štátnej správy pre 

tvorbu a ochranu životného prostredia podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 3 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgánu štátnej vodnej správy podľa 

ustanovenia § 58 písm. b) vodného zákona a v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 písm. i) 

vodného zákona o vydanie rozhodnutia podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona 

o tom, či navrhovaná činnosť „Výrobno - skladová hala Pankl Automotive“ je činnosťou 

podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.  

 Navrhovaná činnosť rieši výstavbu nového závodu rozšírením existujúceho závodu 

vzdialeného cca 100 m smerom na severozápad na pozemku p. č. 6009/21, v k. ú. Topoľčany 

v extraviláne mesta Topoľčany, s rozlohou cca 2,6 ha. 

 Navrhovaná činnosť je situovaná v čiastkovom povodí Váhu. Dotýka sa dvoch útvarov 

podzemnej vody - útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000400P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov dolného toku Váhu, Nitry a ich prítokov 

a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín - SK2001300P Medzizrnové podzemné 

vody Bánovskej kotliny. Útvary povrchovej vody sa v lokalite predmetnej navrhovanej 

činnosti/stavby nenachádzajú. 

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej 

činnosti, ktorá sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory: 

SO 01.A  Výrobno-skladová hala - I. etapa 

SO 01.B  Výrobno-skladová hala - II. etapa 

SO 01.C  Vrátnica 

SO 01.D  Trafostanica 

SO 02  Komunikácie a spevnené plochy 

SO 02.A  Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy 

SO 02.B  Napojenie na mestskú komunikáciu 

SO 03.A  Terénne úpravy a oplotenie 

SO 04  Vodovodná prípojka + vnútroareálový rozvod vody 

SO 05  Rozvod požiarnej vody 

SO 06  Rozvod splaškovej kanalizácie + ČOV 

SO 07  Kanalizácia technologická + nádrž + havarijná nádrž 

SO 08.1  Dažďová kanalizácia nezaolejovaná 

SO 08.2  Dažďová kanalizácia zaolejovaná 
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SO 09  STL prípojka plynu 

SO 10  VN prípojka 

SO 11  Areálový rozvod NN a vonkajšie osvetlenie 

SO 12  Olejové a odpadové hospodárstvo 

PS 01  Strojovňa a rozvody stlačeného vzduchu 

PS 02  Technológia. 

Poverená osoba - Výskumný ústav vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti 

vypracovala odborné stanovisko, doručené orgánu štátnej vodnej správy  dňa 1.10.2019. Zo 

záverov odborného stanoviska vyplýva, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posúdiť podľa 

článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (ustanovenie § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona). 

Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie vo veci posúdenia, či ide 

o navrhovanú činnosť  podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 

Orgán štátnej vodnej správy oznamuje verejnosti začatie správneho konania vo veci 

rozhodovania, či ide o navrhovanú činnosť podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného 

zákona. 

V súlade s ustanovením § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí písomné 

stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku 

orgánu štátnej vodnej správy do 10 dní odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Okresný úrad Nitra) a na webovom sídle 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

Verejnosť doručením písomného stanoviska sa stáva účastníkom konania podľa 

ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona. 

Vaše písomné stanovisko je možné doručiť na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia 

kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.  

 Upozorňujeme, že sa na námietky a pripomienky po uvedenom termíne neprihliadne.  

 


