
Mesto L e o p o l d o v
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove

Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 
Kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

č. 69/2023 - IB v Hlohovci 09. 01. 2023
Vybavuje: Batíková

Vec : SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17,831 04 Bratislava
- výzva na doplnenie podkladov ku konaniu, prerušenie kolaudačného

konania.

R O Z H O D N U T I E

Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný 
stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Vás 
týmto v súlade s § 29 ods. 1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) vvzvva. abv ste v lehote do 31. 03. 
2023. žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt SOI50.02 
Komunikácia a spevnené plochy, realizovaný v rámci stavby „Zmena zámeru výroby 
bioetanolu v závode ENVIRAL a.s. Leopoldov“ v areáli spoločnosti v Leopoldove, 
doplnili o :

- písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených 
v rozhodnutí Ministerstva ŽP SR, sekcie enviromentálneho hodnotenia a 
odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné 
prostredie, vydanom v zisťovacom konaní číslo 12231/2020-1.7,/sr-R, 
65863/2020, 65866/2020-int, zo dňa 22. 12. 2020 (právoplatné 12. 02. 
2021),

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu ( dažďová 
kanalizácia),

- porealizačné zameranie stavby,
- doklad o zneškodnení odpadov.

Z uvedeného dôvodu tunajší úrad podľa § 29 ods. 1) Zálc. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní správne konanie

p r e r u š u j e .
Upozorňujeme Vás, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstránite, bude 
kolaudačné konanie zastavené.
Zároveň Vás v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov vyzýva, aby ste v lehote do 15 dní odo dňa 
doručenia tejto výzvy zaplatili správny poplatok vo výške 250.-€ ( podľa položky č. 
62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov)
Správny poplatok je možné uhradiť :

- bankovým prevodom na účet Spoločného obecného úradu so sídlom v 
Leopoldove, vedenom vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., Mlynské nivy 1, 
829 90 Bratislava, IBAN : SK69 0200 0000 0036 8559 2857, variabilný 
symbol: 14.
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Upozorňujeme Vás, že ak poplatok nebude v uvedenej lehote zaplatený, správny 
orgán úkon nevykoná a konanie zastaví, v súlade s § 9 zákona č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Dňa 02. 01. 2023 podala spoločnosť SIAD Slovakia s.r.o., Rožňavská 17, 
Bratislava, na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na stavebný objekt SOI50.02 Komunikácia a spevnené plochy, 
realizovaný v rámci stavby „Zmena zámeru výroby bioetanolu v závode ENVIRAL 
a.s. Leopoldov“, v areáli spoločnosti v Leopoldove. Po preskúmaní podkladov 
k žiadosti stavebný úrad zistil, že prílohy neobsahujú právoplatné kolaudačné 
rozhodnutie na vodnú stavbu Areálová dažďová kanalizácia, ktorej kolaudácia je 
potrebná pre povolenie užívania stavebného objektu, porealizačné zameranie 
stavebného objektu SO 150.02 Komunikácie a spevnené plochy, doklad o 
zneškodnení odpadov vzniknutých pri výstavbe a písomné vyhodnotenie spôsobu 
zapracovania podmienok určených v rozhodnutí Ministerstva ŽP SR, sekcie
enviromentálneho hodnotenia a..odpadového hospodárstva, odboru posudzovania ~
vplyvov na životné prostredie, vydanom v zisťovacom konaní číslo 12231/2020- 
1.7,/sr-R, 65863/2020, 65866/2020-int, zo dňa 22. 12. 2020 (právoplatné 12. 02. 
2021). Podľa § 140c ods. (2) stavebného zákona ak ide o také využívanie územia, 
stavbu alebo ich zmenu, ku ktorým vydal príslušný orgán podľa osobitného predpisu 
záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa 
osobitného predpisu, stavebný úrad zašle príslušnému orgánu elektronicky alebo 
písomne návrh na začatie územného konania, stavebného konania alebo kolaudačného 
konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, 
určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom 
stanovisku, projektovú dokumentáciu, ak je súčasťou návrhu na začatie konania, 
spoločne s oznámením o začatí územného konania, stavebného konania alebo 
kolaudačného konania. Písomné vyhodnotenie pripomienok zabezpečuje ten, z 
podnetu ktorého sa začalo niektoré z konaní uvedených v prvej vete.

Podľa § 8 ods. (1) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov je poplatok určený v sadzobníku pevnou sumou splatný pri 
podaní, ktoré smeruje k uskutočneniu konania, alebo ak nebol zaplatený pri podaní, je 
splatný do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správneho orgánu na zaplatenie poplatku. 
Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Podľa sadzobníka správnych 
poplatkov, pol. č. 62apísm. g) sa podľa predpokladaného rozpočtového nákladu jedná 
o sumu 250 €. Stavebník nie je oslobodený od platenia správnych poplatkov.
Stavebný úrad upozornil stavebníka na následky nedoplnenia podkladov ku konaniu 
a nezaplatenia správneho poplatku v lehote a hodnote uvedenej v tomto rozhodnutí. 
Vzhľadom k uvedenému rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia a stavebné konanie prerušil.



strana 3 rozhodnutia č. 69/2023-IB, zo dňa 09. 01. 2023

Poučenie : Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3) správneho 
poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) zákona č. 
162/2015 Z, z. Správny súdny poriadok, preskúmateľné súdom.

Zverejnené dňa: 1 ®

Ukončenie zverejnenia:

Rozhodnutie sa doručí:

S1AD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava




