
OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01  Dunajská Streda____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-DS-OSZP-2022/003303-006

Dunajská Streda
22. 07. 2022

Rozhodnutie
.

Popis konania / Účastníci konania
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky,
Rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky“ v rámci stavby „IBV Veľká Lúč“.

Toto rozhodnutie podľa § 73 ods. 9 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 v súvislosti s
§ 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania s výnimkou žiadateľa a bude po
dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli Obce Lúč na Ostrove a na úradnej tabuli príslušného orgánu štátnej vodnej
správy a bude uverejnené na webovom sídle Okresného úradu Dunajská Streda.

Doručuje sa:
Účastníkom konania:
1. Propriété s.r.o., Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A, 929 01 Dunajská Streda
2. andrássy s.r.o., Hlavná 838/19, 931 01 Šamorín
Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
3. projektant: Ing. Alexander Rácz, ProEnvi s.r.o., Ulica Sándora Petőfiho 4628/31, 929 01 Dunajská Streda
4. Obec Lúč na Ostrove, Veľká Lúč 20, 930 03 Lúč na Ostrove
5. vlastníkom pozemkov reg. „C“ s p. č. 295/7, 295/12, 295/39, 295/43, 300/1 (v reg. „E“ p. č. 296) v k. ú. Veľká Lúč
a ostatným účastníkom konania, ktorým vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám môžu byť stavebným
povolením dotknuté
Na vedomie:
6. Obec Lúč na Ostrove, Veľká Lúč 20, 930 03 Lúč na Ostrove
7. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
8. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor CD a PK, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
9. Správa a údržba ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda, Bratislavská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
10. ZsVS, a. s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
12. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
15. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
16. -a/a-
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Výrok
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle
§ 5 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 špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c)
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 (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s
ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Propriété s.r.o., Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A, 929 01 Dunajská Streda, IČO 50424742 v zastúpení andrássy s.r.o.,
Hlavná 838/19, 931 01 Šamorín, IČO 36728951

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

p o v o ľ u j e

uskutočnenie vodnej stavby s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky, Rozšírenie verejnej
kanalizácie a kanalizačné prípojky“ v rámci stavby „IBV Veľká Lúč“ na pozemkoch reg. „C“ s parc. č. 295/8, 295/49,
295/66 a 312 v k. ú. Veľká Lúč, v obci Lúč na Ostrove v rozsahu predloženého projektu stavby, ktorý vypracoval Ing.
Alexander Rácz (autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 5476*A2), ProEnvi s.r.o., Ulica Sándora Petőfiho
4628/31, 929 01 Dunajská Streda, v januári a vo februári 2021.

Obec Lúč na Ostrove ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. ŽP 487/2020/2021
zo dňa 16.08.2021, právoplatné dňa 30.09.2021 a súhlasné záväzné stanovisko č. 69/2021 dňa 29.09.2021 k vydaniu
povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140 stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok
určených v územnom rozhodnutí.

Účel vodnej stavby: vybudovanie verejného vodovodu na zásobovanie obyvateľov novej obytnej zóny s rodinnými
domami a dvojdomami vodou z verejného vodovodu obce a vybudovanie splaškovej kanalizácie na odvádzanie
splaškových odpadových vôd od obyvateľov novej obytnej zóny do navrhovanej verejnej kanalizácie obce.

Povolenie sa vzťahuje na vybudovanie stavebného objektu:

• Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky
o vodovodný rad „A“ HDPE DN 100 mm PN16, dĺžka 84 m
- podzemný hydrant - 1 ks
- vodovodné odbočky - 8 ks
o vodovodný rad „A-1“ HDPE DN 100 mm PN16, dĺžka 25 m
- podzemný hydrant - 1 ks
- vodovodné odbočky - 3 ks

• Rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky
o stoka „B-6“ PP PRAGMA DN 315 mm SN 12, dĺžka 94 m
- kanalizačné šachty - 4 ks
- kanalizačné odbočky - 9 ks
o stoka „B-6-1“ PP PRAGMA DN 315 mm SN 12, dĺžka 22,4 m
- kanalizačná šachta - 1 ks
- kanalizačné odbočky - 2 ks

Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie zásobovania obyvateľov novej obytnej zóny v obci Lúč na Ostrove
pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete obce a riešenie odvádzania obyvateľmi produkovaných splaškových
odpadových vôd z tejto lokality do navrhovanej verejnej kanalizácie obce Lúč na Ostrove.
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V rámci stavby sa vybuduje verejný vodovod, ktorý bude pozostávať z dvoch vodovodných radov - rad „A“ a rad
„A-1“. V blízkosti navrhovanej novej lokality je už vybudovaný verejný vodovod z materiálu PVC DN 110 mm.
Na tento existujúci vodovod sa napojí aj navrhovaný vodovod. Navrhované vodovodné rady budú vybudované z
potrubia HDPE DN 100 mm PN16. Vodovodný rad „A“ bude mať dĺžku 84 m, vodovodný rad „A-1“ bude mať dĺžku
25 m. Navrhovaný vodovod nebude zokruhovaný. Funkciu kalníkov a vzdušníkov budú plniť podzemné hydranty. Za
účelom odberu vody na požiarnu ochranu budú na navrhovaných vodovodných radoch umiestnené 2 ks podzemných
hydrantov. Na navrhovaný vodovod sa v celej dĺžke uchytí vyhľadávací vodič AYKY 6 mm2. Na navrhovanom
verejnom vodovode sa vybuduje 11 ks vodovodných odbočiek. Trasa navrhovaného vodovodu sa bude viesť v
navrhovanom zelenom páse a v chodníku vedľa navrhovanej miestnej komunikácie.
Pre odvádzanie splaškových vôd od obyvateľov novej obytnej zóny bude vybudovaná gravitačná splašková
kanalizácia, ktorá bude pozostávať z dvoch kanalizačných stôk - stoka „B-6“ a stoka „B6-1“. Kanalizačná stoka
„B-6“ bude z materiálu PP PRAGMA DN 315 mm SN 12 v celkovej dĺžke 94 m a stoka „B-6-1“ bude z materiálu
PP PRAGMA DN 315 mm SN 12 v celkovej dĺžke 22,4 m. Navrhovaná stoka „B-6“ sa napojí na plánovanú verejnú
kanalizáciu obce Lúč na Ostrove a to konkrétne na stoku „B“ PVC DN 400 mm do kanalizačnej šachty č. Š56.
V rámci kanalizácie sa vybuduje 5 ks kanalizačných šácht a 11 ks kanalizačných odbočiek. Trasa navrhovanej
splaškovej kanalizácie bude vedená v strede navrhovanej miestnej komunikácie.

Platnosť povolenia :

1. Toto povolenie platí na dobu, po ktorú bude vodná stavba hospodársky odôvodnená.
2. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným
rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania.

Všeobecné ustanovenia :

1. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie meniť v novom konaní, podľa ust. § 26 vodného zákona.
2. Vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môže byť z dôvodu verejného záujmu len subjekt
verejného práva v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“).
3. Verejný vodovod a verejnú kanalizáciu môže prevádzkovať len fyzická alebo právnická osoba oprávnená na túto
činnosť v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z.
4. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Alexander Rácz (autorizovaný
stavebný inžinier, č. oprávnenia 5476*A2), ProEnvi s.r.o., Ulica Sándora Petőfiho 4628/31, 929 01 Dunajská Streda,
v januári a vo februári 2021.
6. Jedna sada overeného projektu stavby sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
7. Investorom stavby je Propriété s.r.o., Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A, 929 01 Dunajská Streda, IČO 50424742.
8. Termín dokončenia stavby: 31.12.2024. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je
povinný požiadať o jeho predĺženie.
9. Navrhovanú verejnú kanalizáciu možno skolaudovať až po nadobudnutí právoplatnosti užívacieho povolenia
verejnej kanalizácie na ktorú sa táto stavba napája.
10. Stavba bude vykonávaná dodávateľským spôsobom, zhotoviteľa stavby treba oznámiť do 15 dní po skončení
výberového konania a treba predložiť jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.

Povinnosti investora :

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe
identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov
stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto a kedy stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby.
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3. Pred začatím výkopových prác zabezpečiť presné vytýčenie uloženia všetkých podzemných inžinierskych sietí a
dodržať ich ochranné pásma. Na miestach, kde dôjde ku styku s podzemnými vedeniami, treba vykonávať výkopové
práce ručne.
4. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie predmetnej stavby oprávnenou osobou.
5. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
6. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
7. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej
miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
8. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Nad vodnou stavbou je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorou by sa zasahovalo do jej ochranného pásma v zmysle
STN 73 6005.
11. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
12. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného
kolaudačného rozhodnutia.
13. Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo
verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002
Z. z.
14. Užívacie povolenie na predmetnú verejnú kanalizáciu možno vydať až po nadobudnutí právoplatnosti užívacieho
povolenia kanalizácie na ktorú sa napája.
15. Na verejnom vodovode a na verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva
s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva v zmysle § 3 ods. 2 zákona č.
442/2002 Z. z..
16. Požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na užívanie stavby podľa ust. § 26 vodného zákona.
17. 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.
18. Ku kolaudačnému konaniu predložiť porealizačné geodetické zameranie stavby.
19. Pre vodnú stavbu je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho pri kolaudačnom konaní.
20. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácii, a to
najmä:
Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP - odpadové hospodárstvo č. OU-DS-
OSZP-2021/018869-002 zo dňa 10.11.2021:
- Počas stavebných a demolačných prác nakladať s odpadmi v súlade § 14 ods. 1 a § 77 platného zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch.
- Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015
Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch.
- Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s ním v súlade s § 14 ods. 1 písm. e)
zákona o odpadoch.
- Tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 k dokumentácii
v kolaudačnom konaní.
- Ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť evidenciu odpadov vzniknutých pri výstavbe a predložiť doklady
preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor č. OU-DS-PLO-2021/019283-002 zo dňa 12.11.2021:
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby
realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie
na nezastavanej časti pozemku parc. číslo 295/7, parc. číslo 295/8, parc. 295/49 v katastrálnom území Veľká Lúč.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods.
2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku napríklad záhradu na zastavanú plochu, prípadne
ostatnú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu
(ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska.
Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Dunajská Streda, katastrálny odbor, Agátová 7.
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Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-DS-
OCDPK-2022/008241-002 zo dňa 24.02.2022:
- Vzhľadom k tomu, že sa cesta III/1386 bude užívať iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na
ktoré je určená (umiestnenie inžinierskych sietí do telesa a do zeleného pásu vedľa cesty), je potrebné povolenie na
zvláštne užívanie cesty, od cestného správneho orgánu, t. j. Okresného úradu pred realizáciou stavby.
- Ak pri realizácií predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami
v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Určenie dočasného dopravného
značenia na ceste III/1386 vydá okresný úrad na základe súhlasu Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede, ODI
(zabezpečí okresný úrad), situácií umiestnenia prenosného dopravného značenia a Vašej žiadosti pred realizáciou
stavby.
- Žiadosti na stiahnutie: https:\\www.minv.sk/?pozemne-komunikacie-3.
Správa a údržba ciest TTSK č. 04860/2022/SÚCTt-15 zo dňa 01.04.2022:
- Vzhľadom na to, že pri realizácii prípojok má prísť k rozkopaniu cesty III/1386, musí byť vykonaná spätná úprava
podľa priloženého vzoru. Rozkopávku cesty III/1386 žiadame vykonať v čo najmenšom rozsahu a čo najkratšom
čase.
- Záručnú dobu na spätnú úpravu vozovky cesty III/1386 žiadame v dĺžke 60 mesiacov od prevzatia našim majstrom
strediska, po ktorú bude zhotoviteľ spätnej úpravy odstraňovať závady z nedokonalého spojenia konštrukčných
vrstiev a poklesov vozovky a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.3. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia
byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1386 vykonávané mimo uvedený termín.
- Začatie prác v dotyku s cestou III/1386 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Dunajská Streda, č. tel.
031/5522421. Premávka na ceste III/1386 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí
byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty III/1386 nesmie byť skladovaný žiadny
materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného
stavu.
- Akékoľvek zmeny týkajúce sa cesty III/1386, ktoré by sa počas výstavby ukázali ako nevyhnutné, ešte pred ich
realizáciou konzultovať so správcom.
ZsVS, a.s., OZ Dunajská Streda, č. 18931/2021 zo dňa 31.03.2021:
- Nakoľko v záujmovom území na parc. Č. 295/8, 295/11, 295/49, 295/50, 295/66, 312 v kat. úz. Veľká Lúč
nenachádzajú podzemné vedenia v správe nášho závodu, k umiestneniu objektov nemáme zásadné pripomienky.
- Ako vlastník verejného vodovodu s navrhovaným rozšírením vodovodu v rámci stavby „IBV - Veľká Lúč“ a s
napojením na existujúci verejný vodovod súhlasíme.
- Nakoľko navrhovaná kanalizácia bude napojená na plánovanú kanalizačnú sieť obce, Lúč na Ostrove napojenie
bude možné až po uvedení do prevádzky a po udelení súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa kanalizácie v obci Lúč
na Ostrove.
- Ako vlastník čistiarne odpadových vôd súhlasíme s odvádzaním splaškových odpadových vôd do ČOV Kútniky
až po vydaní užívacieho povolenia verejnej kanalizácie.
- Ak prevádzkovateľom navrhovaného vodovodu a kanalizácie bude naša organizácia, žiadame uzatvoriť zmluvu o
prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie a z technického hľadiska máme nasledovné pripomienky:
- pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení, ako aj ochranné
pásmo potrubia
- navrhovaný verejný vodovod a kanalizáciu je nutné trasovať vo verejnom priestranstve, v komunikáciách
umožňujúcich vjazd servisných vozidiel. Na parcely, kde sú vodovodné a kanalizačné potrubie uložené na
súkromnom pozemku, žiadame zriadiť vecné bremeno
- na verejnom vodovode súhlasíme iba s osadením podzemných hydrantov
- prípojky s uličnými uzávermi pre jednotlivé objekty je nutné realizovať v súlade s ON 75 5411
- na jednotlivých kanalizačných prípojkách je potrebné vybudovať revízne kanalizačné šachty
- do kanalizácie môžu byť zaústené výhradne splaškové odpadové vody, zrážkové vody z povrchového odtoku je
potrebné riešiť mimo systému verejnej kanalizácie
- objekty možno napojiť na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu až po vydaní užívacieho povolenia na uvedené
siete.
- Nakoľko navrhovaná kanalizácia bude napojená na plánovanú kanalizačnú sieť obce Lúč na Ostrove, napojenie
bude možné až po uvedení do prevádzky a po udelení súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa kanalizácie v obci Lúč
na Ostrove.
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- V prípade nesplnenia hore uvedených podmienok náš závod nebude vykonávať odborný výkon prevádzky
navrhovaného vodovodu a kanalizácie. Ak prevádzkovateľom bude iná organizácia, požadujeme hneď za napojením
na verejný vodovod vybudovať vodomernú šachtu s osadeným združeným vodomerom na meranie odobratého
množstva pre celé sídlisko. Takisto požadujeme zabezpečiť meranie odvádzaných odpadových vôd zo záujmového
územia, ktoré musí byť umiestnené pred napojením na verejnú kanalizáciu. Prevádzkovateľ musí mať na túto činnosť
živnostenské oprávnenie a odborne spôsobilú osobu.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede č. ORHZ-DS-2022/000033-001 zo dňa
18.03.2022:
- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
SPP-distribúcia a.s., č. TD/NS/0492/2021/Či zo dňa 8.6.2021:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať
SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné
dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,- € až 150 000,- €.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti
menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto
plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne,
je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste
priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp.
pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými
sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie
podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly
stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 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.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D 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 na tel.
č.: 0850111727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
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- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného
ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení
a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702
07, TPP 935 02, STN 386442, TPP 934 01, TPP 906 01.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a
pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 24.02.2022:
- Križovatky a súbehy žiadame riešiť v zmysle platných noriem a predpisov.
- Pri výkopových prácach žiadame dodržať vzdialenosť minimálne 60 cm od podperných bodov elektrických vedení.
- V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení
zákona č. 251/2012 o energetike § 45.
- Ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť,
výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových
služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda.
- Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane
uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567.
- Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o
energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a NN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby,
mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení
§ 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať
poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
Krajský pamiatkový úrad Trnava, č. KPUTT-2020/22050-2/91100/Sl, Ksi zo dňa 11.11.2020:
- Termín zahájenia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť
najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť
telefonický kontakt.
- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná
za vykonávanie prác najneskôr na druhý deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava
priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým
úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia
nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia
na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický
nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu.
Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov.
Slovak Telekom, a.s., č. 6612210530 zo dňa 31.03.2022:
- V prípade že zámer stavebníka, 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, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
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- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou
tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného
uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI
SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
Obec Lúč na Ostrove, č. 69/2021 zo dňa 29.09.2021:
- Obec Lúč na Ostrove vydáva záväzné stanovisko podľa § 140b) stavebného zákona k povoleniu stavby „Rozšírenie
verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky a Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky“, ktorá bude
uskutočnená na pozemkoch parc. Č. 295/8, 295/49, 295/7 a 312 v katastr. území Veľká Lúč obce Lúč na Ostrove.
Tunajšia obec po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie stavby dáva nasledovné stanovisko:
- navrhovaná stavba je v súlade s územným rozhodnutím vydaným Obcou Lúč na Ostrove pod č. ŽP 487/20202021
zo dňa 16.08.2021,
- voči navrhovanej stavbe tunajšia obec nemá pripomienky.

Majetkovoprávne vzťahy:

Predmetná stavba sa realizuje na pozemkoch reg. „C“ s parc. č. 295/8, 295/49, 295/66 a 312 v k. ú. Veľká Lúč, v
obci Lúč na Ostrove.
Vlastníkom pozemkov reg. „C“ s parc. č. 295/8, 295/49, 295/66 v k. ú. Veľká Lúč, v obci Lúč na Ostrove je Propriété
s.r.o., Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A, 929 01 Dunajská Streda, IČO 50424742.
Vlastníkom pozemku reg. „C“ s parc. č. 312 k. ú. Veľká Lúč, v obci Lúč na Ostrove je Obec Lúč na Ostrove, Veľká
Lúč 20, 930 03 Lúč na Ostrove. Medzi Obcou Lúč na Ostrove, IČO 00305561 a Propriété s.r.o., IČO 50424742 bola
uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena dňa 08.12.2021.

Odôvodnenie
Propriété s.r.o., Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A, 929 01 Dunajská Streda, IČO 50424742 v zastúpení andrássy s.r.o.,
Hlavná 838/19, 931 01 Šamorín, IČO 36728951 podaním zo dňa 08.10.2021 požiadala tunajší orgán štátnej vodnej
správy o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné
prípojky, Rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky“ v rámci stavby „IBV Veľká Lúč“ na pozemkoch
reg. „C“ s parc. č. 295/8, 295/49, 295/66 a 312 v k. ú. Veľká Lúč, v obci Lúč na Ostrove.
Žiadateľ k žiadosti priložil plnú moc, projektovú dokumentáciu predmetnej vodnej stavby v dvoch vyhotoveniach,
rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby vydané Obcou Lúč na Ostrove č. ŽP 487/2020/2021 zo dňa
16.08.2021, zakreslenie podzemných vedení v správe ZsVS, a.s. zo dňa 10.03.2021, vyjadrenie SPP - distribúcia,
a.s. k existencii plynárenských zariadení č. TD/EX/0177/2020/Či zo dňa 10.8.2020, informatívny zákres sietí
Západoslovenskej distribučnej, a.s., vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612035884 zo dňa 22.12.2020 s platnosťou
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do 22.06.2021, vyjadrenie Správy a údržby ciest TTSK č. 04666/2021/SÚCTt-6 2394 zo dňa 16.03.2021 na územné
konanie, vyjadrenie MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. č. BA-1545 2021 zo dňa 06.05.2021.
Dňa 21.12.2021 podanie bolo doplnené o vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Dunajská
Streda č. 18931/2021 zo dňa 31.03.2021, o Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenú
dňa 08.12.2021 medzi Obcou Lúč na Ostrove, IČO 00305561 a Propriété s.r.o., IČO 50424742, záväzné
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede na územné konanie č.
RH/2020/01593/004-BM5 zo dňa 15.12.2020, o záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava č.
KPUTT-2020/22050-2/91100/Sl, Ksi zo dňa 11.11.2020 a záväzné stanovisko Obce Lúč na Ostrove č. 69/2021 zo
dňa 29.09.2021.
Na základe vyjadrenia SPP - distribúcia, a.s. v záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie. Podľa
vyjadrenia MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.
Podmienky vyjadrenia ZsVS, a. s., OZ Dunajská Streda, záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu
Trnava, záväzného stanoviska Obce Lúč na Ostrove sú zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-DS-
OSZP-2022/003303-003 Sza zo dňa 09.02.2022 prerušil konanie a vyzval žiadateľa na doplnenie podania o
nasledovné:
- projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení;
- právoplatné územné rozhodnutie, ktoré obsahuje všetky stavbou dotknuté pozemky, resp. geometrický plán, na
základe ktorého bol vytvorený pozemok s p. č. 295/66 k. ú. Veľká Lúč;
- vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového
hospodárstva k uskutočneniu predmetných vodných stavieb;
- vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii k uskutočneniu
predmetných vodných stavieb;
- rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda, pozemkového a lesného odboru o trvalom/dočasnom odňatí
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely
- vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede k uskutočneniu
predmetných vodných stavieb;
- vyjadrenie Správy a údržby ciest TTSK k uskutočneniu predmetných vodných stavieb;
- vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. k uskutočneniu predmetných vodných stavieb;
- vyjadrenie SPP-distribučná, a.s. k uskutočneniu predmetných vodných stavieb;
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s. k uskutočneniu predmetných vodných stavieb.

Dňa 01.04.2022 žiadateľ doplnil podanie o plnú moc, o projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, o
geometrický plán na oddelenie parcely p. č. 295/66 - číslo plánu 299/2020, o geometrický plán na priznanie
práva uloženia inžinierskych sietí p. č. 295/7, 295/49, 312 - číslo plánu 368/2021, o vyjadrenie Okresného
úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-
DS-OSZP-2021/018869-002 zo dňa 10.11.2021, o vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odboru cestnej
dopravy a pozemných komunikácii č. OU-DS-OCDPK-2022/008241-002 zo dňa 24.02.2022, o stanovisko
Okresného úradu Dunajská Streda, pozemkového a lesného odboru č. OU-DS-PLO-2021/019283-002 zo dňa
12.11.2021, vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, vyjadrenie
Západoslovenskej distribučnej, a.s., vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612210530 zo dňa 31.03.2022, o vyjadrenie
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., OZ Dunajská Streda č. 18931/2021 zo dňa 31.03.2021, vyjadrenie
Správy a údržby ciest TTSK č. 4860/2022/SÚCTt-15 2124 zo dňa 01.04.2022 a o vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s.
č. TD/NS/0492/2021/Či zo dňa 08.06.2021.
Podmienky vyjadrenia nášho úradu z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenia nášho úradu, odboru cestnej
dopravy a pozemných komunikácii, stanoviska nášho úradu, pozemkového a lesného odboru, vyjadrenia Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a.s.,
vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., OZ Dunajská Streda,
vyjadrenia Správy a údržby ciest TTSK, vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s. sú zapracované do výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy listom OU-DS-OSZP-2022/003303-005 Sza (k č. OU-DS-OSZP-2021/019129)
zo dňa 21.06.2022 oznámil začatie konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Vzhľadom k tomu, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre
posúdenie vodnej stavby, tunajší orgán štátnej vodnej správy upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia
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a poučil účastníkov konania a dotknutých orgánov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť v lehote do 8
dní od doručenia oznámenia, pričom na námietky podané po stanovenom termíne sa neprihliada. V určenej lehote
pripomienky a námietky podané neboli.

Správny poplatok v hodnote 200,- eur v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov bol zaplatený eKolkom dňa 15.10.2021.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie
konštatoval, že za dodržania podmienok povolenia nebudú poškodené ani ohrozené vodohospodárske záujmy a preto
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote do 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská
Streda. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa
Propriété s.r.o., Ulica Gyulu Szabóa 6293/64A, 929 01  Dunajská Streda, Slovenská republika
andrássy s.r.o., Vodárenská 32/1764, 931 01  Šamorín, Slovenská republika
Obec Lúč na Ostrove, Lúč na Ostrove 20, 930 03  Lúč na Ostrove, Slovenská republika

Na vedomie
Obec Lúč na Ostrove, Lúč na Ostrove 20, 930 03 Lúč na Ostrove
Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 1
Okresný úrad Dunajská Streda odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929
01 Dunajská Streda
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská
Streda 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 1
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Toto rozhodnutie podľa § 73 ods. 9 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 doručuje verejnou vyhláškou účastníkom 

konania s výnimkou žiadateľa a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli Obce Lúč na 

Ostrove a na úradnej tabuli príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Po uplynutí termínu 

vyvesenia žiadame potvrdené rozhodnutie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda. 

  

 

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa: 

 

Pečiatka, podpis     Pečiatka, podpis 
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